Randl Partners

podruhé Právnickou firmou roku

Praha, 15. 11. 2010 – Ve třetím ročníku oborové soutěže PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2010
získala advokátní kancelář Randl Partners opět prvenství v kategorii Pracovní právo.
Poprvé zvítězila v této kategorii v roce 2009, v letošním ročníku soutěže se kanceláři
znovu podařilo zaujmout porotce z řad externích hodnotitelů, konkurenčních
advokátních kanceláří a pořadatele.
Randl Partners je neúspěšnější advokátní kanceláří v odvětví pracovního práva, specializuje se
na firemní i individuální poradenství v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního
vyjednávání a personalistiky. Osmičlenný pracovněprávní tým vede zkušená právnička
JUDr. Nataša Randlová, která 14 let působila v AK PRK Partners a od roku 2009 vede spolu
s manželem Dr. Pavlem Randlem, LL.M. AK Randl Partners. Nataša Randlová patří mezi přední
odborníky na pracovní právo a zaměstnanost v ČR dle mezinárodních publikací PLC Which
Lawyer?, Expert Guides či Global Law Experts.
„Volíme vůči našim klientům téměř rodinný přístup a naší prioritou je mít nejaktuálnější
informace z oblasti pracovního práva. Píšeme články i knihy, přednášíme na univerzitách,
v zahraničí a pravidelně edukujeme na HR Exchange Meetinzích i firemní klientelu. Naše esence
úspěchu tkví v kombinaci odborných znalostí, lidského rozměru a profesionality,“ dodává
Nataša Randlová.
Třetí ročník firemního žebříčku Právnická firma roku 2010 vyhlásilo vydavatelství Epravo.cz pod
záštitou ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila a za odborné garance České advokátní
komory. Na základě soutěže vznikl žebříček nejčastěji doporučovaných advokátních kanceláří
v patnácti
kategoriích.
Celkové
výsledky
soutěže
najdete
na
stránkách
http://www.epravo.cz/top/clanky/pravnicka-firma-roku-2010-vysledkova-listina-68250.html.
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Advokátní kancelář Randl Partners vznikla v roce 2009 spojením týmu právníků, kteří mají
dlouholeté zkušenosti v poskytování právního poradenství nadnárodním korporacím a velkým
českým společnostem. Ve své praxi se zaměřují především na oblast pracovního a obchodního
práva. Společnou vizí je, aby v advokátní kanceláři klienti nalezli spolehlivé a vyvážené právní
poradenství nejvyšší odborné úrovně.

