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Tisková zpráva 
 

 PO JEDENÁCTÉ: RÖDL & PARTNER PRÁVNICKOU 
FIRMOU ROKU 2022 

 

 

Praha, 8. listopad 2022: Rödl & Partner opět oslavuje úspěch. V žebříčku firem 
Právnická firma roku se po jedenácté 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. Jako velmi doporučovaná firma v oborech 
logistika a dopravní stavby a zdravotnické právo a jako doporučovaná firma v právu 
obchodních společností, v oblasti developerských a nemovitostních projektů, ve 
fúzích a akvizicích a v řešení sporů a arbitrážích.  

V Rödl & Partner zaujímá daňové právo významné místo.  Věnují se mu jak zkušení 
advokáti, tak i daňoví poradci. Díky tomuto propojení může kancelář nabídnout 
svým klientům řešení veškeré daňové problematiky komplexně, takzvaně z jedné 
ruky. Daňově litigační tým představuje crème de la crème našeho poradenství 
v oblasti daní, protože jeho fungování je založeno právě na interdisciplinárnosti 
jeho členů.   
 
„Ocenění Právnická firma roku 2022, po jedenácté za sebou, v oboru daňového 
práva si neskutečně považujeme, je to pro nás opravdu výjimečný úspěch,“ říká 
vedoucí partner Rödl & Partner Petr Novotný.  
 
A současně dodává: „Jsem velmi rád, že naše kancelář patří mezi nejlepší v tomto 
oboru a že nás trh vnímá jako specialisty na daňové právo, na které se dlouhodobě 
specializujeme“. Rödl & Partner byl historicky jednou z prvních poradenských 
společností, jež vybudovala daňově litigační tým specializující se na zastupování 
klientů před finančními úřady a soudy.  
 
„Daňové právo je komplexní a poměrně komplikovaná oblast práva, která se 
neustále dynamicky vyvíjí a proměňuje,“ komentuje Jakub Šotník, advokát 
z daňově litigačního týmu. A Kateřina Jordanovová dodává, že legislativní změny 
přitom přichází nejen z dílny národního zákonodárce, ale zejména z mezinárodního 
prostředí. Zvyšování know-how je základní podmínkou úspěšného poradenství.  
 
Rödl & Partner byl ovšem oceněn 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 

 



 

2 

 
Je to ohromný úspěch celého týmu právníků, kterému za jejich plné nasazení patří 
velký dík.  
 
Náš úspěch je současně i vzkazem našim klientům – jste v dobrých rukou.  
“Je to právě řešení jejich problémů, jež nás odborně posouvá na vrchol advokátních 
kanceláří,” dodává partnerka a advokátka Rödl & Partner Monika Novotná.   
 
Poděkování rovněž patří společnosti E-pravo.cz za dlouholetou spolupráci a 
organizaci Právnické firmy roku, kterou v letošním roce uspořádala již po 
patnácté.    
 
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 patnáctý 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  5.260 poradců 
v 107 pobočkách v 50 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 2022. Více na www.roedl.cz  
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