RANDL PARTNERS

SI DRŽÍ VYSOKÉ HODNOCENÍ V ŽEBŘÍČKU
CHAMBERS EUROPE

Praha, květen 2014 – Již po čtvrté v řadě potvrdil žebříček evropských
advokátních kanceláří Chambers Europe 2014 pozici pracovněprávního
týmu Randl Partners na nejvyšší úrovni hodnocení (Band 1). Po třetí
poté obhájila vedoucí týmu a spoluzakladatelka kanceláře Nataša
Randlová jedinečné prestižní hodnocení „osobnosti s výjimečnou
reputací ve svém oboru“ (Star Individual). Žebříček ji tak nadále
označuje za „jedničku“ na pracovní právo v České republice.
Výborné pozice si v rámci hodnocení Chambers Europe 2014 udržely
také další dvě právničky týmu, což se stejně jako loni ani letos žádné
české advokátní kanceláři v oblasti pracovního práva nepovedlo.
Advokátka Tereza Kadlecová, která je Chambers Europe pro rok 2014 hodnocena v kategorii
Band 3, je v českém pracovněprávním prostředí doporučována pro svou vysokou odbornost a
zaměření a perfektní znalost odborné němčiny. Za vycházející osobnost žebříček opět označil
advokátku Romanu Náhlíkovou Kaletovou, u které ocenil především její schopnosti týkající se
sporné agendy, vyjednávání mezi stranami nebo aktivní zapojení v rámci projektu HR Academy,
který Randl Partners nabízí svým klientům již druhým rokem.
Právní žebříčky britské firmy Chambers & Partners jsou všeobecně považovány za
nejdůvěryhodnější zdroj informací o úrovni právních kanceláří i jednotlivých právníků.
Metodologie je založená na tisících hloubkových rozhovorů s právníky i uživateli právních služeb
vedených sto padesáti specialisty této organizace.
Hodnocení kanceláře, vč. jednotlivých oceněných právníků je na tomto odkazu. Zde jsou
informace o klasifikaci.

Randl Partners je jedinou advokátní
kanceláří v České republice specializující
se přednostně na odvětví pracovního
práva. Poskytuje firemní i individuální
poradenství v oblasti pracovního práva,
zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání
a personalistiky. Je členem mezinárodní
sítě
pracovněprávních
advokátních
kanceláří Ius Laboris.
Více informací o činnosti Randl Partners
najdete na www.randls.com.
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