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Tisková zpráva 
 

 PODESÁTÉ: RÖDL & PARTNER PRÁVNICKOU 
FIRMOU ROKU 2021 

 

 

Praha, 2. listopad 2021: Rödl & Partner slaví desítku. V žebříčku firem Právnická 
firma roku se podesáté v řadě stal držitelem ocenění Právnická firma roku 
v daňovém právu a potvrdil tak své špičkové kvality v tomto oboru. Zároveň byl 
oceněn v dalších kategoriích.  

V rámci skupiny Rödl & Partner zaujímá daňové právo významné místo. Věnují se 
mu jak advokáti, tak i daňoví poradci a ekonomové. Díky tomuto propojení může 
kancelář nabídnout svým klientům řešení veškeré daňové problematiky 
komplexně, z právního i ekonomicko-účetního hlediska.   

Daňové právo je disciplínou, jejíž význam v průběhu let velmi roste. Bohužel 
společně s tím, jak roste složitost a nepřehlednost daňových předpisů. Tím jsou 
dány i požadavky na vysokou specializaci kolegů,  kteří se daňovému právu aktivně 
věnují. Nestačí sledovat změny tuzemských právních předpisů a judikaturu 
Nejvyššího správního soudu; do daňového práva zcela zásadně zasahují i normy 
evropského práva a rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie.  

 „Ocenění Právnická firma roku 2021, zdůrazňuji podesáté za sebou, v oboru 
daňového práva si neskutečně považujeme. Je to pro nás opravdu výjimečný 
úspěch. Jsem rovněž velmi rád, že naše kancelář byla oceněna i v dalších 
kategoriích, a to jako:  
 

Velmi doporučovaná kancelář v oborech:  
 
Logistika a dopravní stavby 
Zdravotnické právo 
 
Doporučovaná kancelář v oborech: 
 
Právo obchodních společností 
Developerské a nemovitostní projekty 
Fúze a akvizice 
Řešení sporů a arbitráže 

 
doplňuje s neskrývanou radostí vedoucí partner Rödl & Partner  Petr Novotný.  
 
„Naše cena v žebříčku firem Právnická firma roku je obrovským úspěchem celého 
týmu právníků. Ocenění je současně i vzkazem našim klientům – jste v dobrých 
rukou. Děkujeme všem klientům, kolegům a samozřejmě v neposlední řadě 
společnosti E-pravo.cz,“ uzavírá Monika Novotná, partnerka kanceláře  
Rödl & Partner.   
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Právnická firma roku byla založena v roce 2008 po vzoru zahraničních žebříčků 
(Chambers Global, PLC, IFLR 1000, Legal 500), které mají v západním světě tradici. 
V České republice ji vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ a letošní již čtrnáctý ročník 
se uskutečnil pod záštitou Ministerstva spravedlnosti  a České advokátní komory.    
 
 
Kontaktní osoba:  
 
JUDr. Petr Novotný, Ph.D., advokát / vedoucí partner 
Tel.: + 420 236 163 770, E-mail: petr.novotny@roedl.com    
 
 
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí k vedoucím 
poradenským společnostem na evropském trhu. Poskytuje služby ve všech 
oblastech podnikání; propojuje právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové 
sféry poradenství. Kancelář je zastoupena ve všech významných průmyslových 
zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu ve střední, východní a 
západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje více než  5.130 poradců 
v 106 pobočkách v 48 zemích světa.  
 
V České republice Rödl & Partner působí od roku 1991,  pobočky má v Praze a Brně. 
Poradenský servis nabízí díky své síti více než 320  poradců v oborech právní 
poradenství, daňové poradenství, audit, business proces outsourcing a podnikové 
poradenství.  
 
Je držitelem prestižního ocenění Právnická firma roku v oboru daňového práva v 
letech 2012 až 2021. Více na www.roedl.com/cz  
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