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Randl Partners
Advokátní kancelář Randl Partners („RANDLS“) byla založena

záležitostem. Dlouholetá praxe a hluboké znalosti pracovního prá-

v roce 2009 a spojila tým právníků, kteří vzájemně spolupracovali již

va, zajištěné výhradní specializací všech členů pracovněprávního

několik let. Právníci RANDLS mají dlouholeté zkušenosti v poskyto-

týmu pouze na pracovní právo a blízké oblasti, jsou zárukou profesi-

vání právního poradenství nadnárodním korporacím a velkým čes-

onality veškerých našich služeb.

kým společnostem. RANDLS se ve své praxi soustřeďuje především
na pracovní právo a obchodní právo.

Úzká spolupráce s obchodněprávním týmem RANDLS nám
umožňuje zvládat skutečně široké spektrum oblastí pracovního

Od roku 2011 je RANDLS exkluzivním českým členem nadnárod-

práva i souvisejících otázek. Naše služby tak pokrývají i oblas-

ní aliance IUS LABORIS, která spojuje přední advokátní kanceláře

ti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, smlouvy s OSVČ

specializující se na pracovní právo. Přes 2500 právníků z advokát-

a další smlouvy, kde dochází k propojení obchodního a pracov-

ních kanceláří ve 43 zemích světa poskytuje v rámci aliance spe-

ního práva.

cializované pracovněprávní poradenství a pomoc při řešení sporů
ve všech oblastech relevantních pro HR: pracovní právo a zaměst-

HODNOCENÍ – PRACOVNÍ PRÁVO

nanost, diskriminace, restrukturalizace, důchody, imigrační právo

Odbornost a práce členů pracovněprávního týmu RANDLS je ceně-

a cizinecké právo, právo sociálního zabezpečení aj. Ius Laboris zaru-

na i ve významných mezinárodních i českých soutěžích a srovnáva-

čuje nejvyšší standard kvality služeb po celém světě.

cích publikacích. V letech 2009 a 2010 RANDLS zvítězila v soutěži
Právnická firma roku v kategorii Pracovní právo. Renomovaný žebří-

PRACOVNÍ PRÁVO

ček advokátních kanceláří Chambers Europe 2011 zařadil RANDLS
na nejvyšší úroveň v pracovněprávní oblasti v ČR. Publikace PLC

Pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a perso-

Which Lawyer? Yearbook 2011 vyhodnotila RANDLS jako vedoucí

nalistika je jednou ze dvou hlavních specializací RANDLS. Naším

kancelář v České republice v oblasti pracovního práva a zaměstna-

cílem je vytvořit místo, kde zaměstnavatelé a zaměstnanci nalez-

neckých výhod.

nou spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší odborné
úrovně ve všech aspektech pracovního práva a HR managemen-

PRACOVNĚPRÁVNÍ TÝM

tu. Dlouhá léta práce pro profesionály v oboru nás naučila, jak

Pracovněprávní tým vede Nataša Randlová, Partner. Nataša úzce

kombinovat právní zkušenosti s praktickými potřebami našich

spolupracuje s advokátkou Romanou Kaletovou a koncipienty Da-

klientů.

šou Aradskou, Barborou Suchou a Ondřejem Chladou. Tým doplňují
tři studenti právnických fakult, také již zkušení v oboru pracovního

Pro naše klienty jsme vytvořili kompletní zázemí v pracovněprávní

práva. Celkem tedy v RANDLS působí 5 právníků a 3 právní asisten-

oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých pracovně-

ti plně specializovaní na pracovní právo.

právních dokumentů, přes akutní telefonické a emailové rady až po
školení a publikaci pravidelných pracovněprávních novinek.

Právníci RANDLS poskytují našim klientům komplexní služby
v celé oblasti pracovního práva v češtině a angličtině, v případě po-

Pracovněprávní služby poskytují právníci RANDLS vždy na míru.
Naši klienti mohou očekávat vysoce individuální přístup k jejich
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třeby i v němčině.
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DOPLŇKOVÉ PRACOVNĚPRÁVNÍ SLUŽBY

dněprávní oddělení RANDLS poskytuje i poradenství v dalších ob-

Našim klientům poskytujeme nadstandardní doplňkové služby.

lastech, které s obchodním právem souvisí, jako je např. soutěžní
právo, právo duševního vlastnictví, administrativní právo, právo ne-

Pravidelně pořádáme HR Exchange Meetingy, kde diskutujeme

movitostí, telekomunikační právo, PPP (public private partnerships)

s klienty na předem vybrané pracovněprávní téma a umožňujeme

či finanční právo. Naše klienty zastupujeme i v případě obchodně-

jim zároveň využít znalostí a zkušeností ostatních firem. Na tato se-

právních sporů.

tkání, která jsou mezi našimi klienty velmi oblíbená, zveme i hosty
z různých oborů vztahujících se k danému tématu, například daňo-

Snahou RANDLS je, aby v naší kanceláři klienti z řad podnikatelů

vé poradce.

nalezli spolehlivé a vyvážené právní poradenství nejvyšší odborné úrovně ve všech aspektech (nejen) obchodního práva. V rámci

Každých šest týdnů připravujeme RANDLS HR News v českém

našeho právního poradenství vycházíme ze zkušeností získaných

a anglickém jazyce. HR News se zaměřují na aktuální otázky z pra-

v průběhu naší dlouholeté práce pro profesionály v oboru a klademe

covněprávní oblasti, projednávané právní předpisy, publikovaná

důraz na jejich praktické potřeby a obchodní zájmy.

soudní rozhodnutí a informace a stanoviska různých institucí.
Pro klienty RANDLS poskytujeme kompletní zázemí v obchodněpNejen pro naše klienty jsme v uplynulých 12 měsících vydali tři

rávní oblasti, od běžného poradenství a přípravy veškerých obcho-

knihy zaměřené na pracovní právo. Nejvýznamnější z nich je prv-

dněprávních dokumentů, přes akutní telefonické a emailové rady

ní anglicky psaný komentář k českému zákoníku práce – Labour

a konzultace až po průběžné zpracovávání právních aktualit ve vy-

Code Commentary, jehož autory jsou JUDr. Nataša Randlová

braných oblastech.

a doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Hlavním cílem autorů bylo vytvořit
praktického průvodce českým zákoníkem práce pro každodenní

Služby související s právním poradenstvím v oblasti obchodního

užívání zaměstnavateli a zaměstnanci v soukromé sféře. Pracov-

práva poskytují právníci RANDLS vždy na míru. Naši klienti mohou

něprávní tým RANDLS dále vydal již dva díly úspěšné knihy 50

očekávat vysoce individuální přístup k jejich záležitostem. Dlou-

otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny. Tato publikace

holetá praxe a hluboké znalosti obchodního práva, zajištěné spe-

poskytuje především personalistům a zaměstnancům praktické

cializací všech členů obchodněprávního týmu na obchodní právo

odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané

a s ním související oblasti, jsou zárukou profesionality veškerých

formě.

našich služeb.

Členové pracovněprávního týmu RANDLS rovněž aktivně publikují

Úzká spolupráce s pracovněprávním týmem RANDLS nám umožňu-

v různých odborných monografiích a časopisech specializujících se

je poskytovat komplexní řešení právních problémů našich klientů

na oblast pracovního práva, včetně mezinárodních, jako je napří-

i při koupi a převodech společností a podniků či jejich transforma-

klad měsíčník EELC, zabývající se evropskou judikaturou, kde jsme

cích, kde dochází k propojení obou těchto významných právních

součástí edičního týmu.

odvětví.

Aktivně se také podílíme například na činnosti Asociace pro rozvoj
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kolektivního vyjednávání a pracovněprávních vztahů (AKV) a Aso-

Odbornost a práce členů obchodněprávního týmu RANDLS je ceně-

ciace evropských právníků specializujících se na pracovní právo

na i ve významných mezinárodních i českých publikacích. Obcho-

(EELA) nebo Mezinárodní asociace advokátů (IBA), stejně jako na

dněprávní tým RANDLS je publikací PLC Which Lawyer? uznáván

přípravě nové pracovněprávní legislativy. Nataša Randlová byla

v oblasti práva fúzí a akvizic, a dále doporučován v oblastech re-

jmenována členkou pracovní komise pro pracovní právo a sociální

strukturalizace a insolvence.

věci Legislativní rady vlády. V letech 2007/2008 byla jmenována
členkou Expertního panelu při MPSV pro přípravu novely zákoníku

OBCHODNĚPRÁVNÍ TÝM

práce. Rovněž zastává pozici zprostředkovatele pro řešení kolektiv-

Obchodněprávní tým vede Pavel Randl, který je jedním ze zakláda-

ních sporů.

jících partnerů RANDLS. Pavel úzce spolupracuje s advokáty Tomášem Sumem a Irenou Liškovou a koncipientkou Kateřinou Pokornou,

OBCHODNÍ PRÁVO

kteří v rámci svých odborností zajišťují efektivní poskytování právních služeb. Tým doplňuje pět právních asistentů, kteří zajišťují ne-

Obchodní právo se zaměřením na právo obchodních společností

zbytnou administrativně-právní podporu. Všichni členové týmu se

a závazkové právo je další z hlavních specializací RANDLS. Obcho-

specializují primárně na obchodní právo. Jsou schopni poskytovat
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klientům RANDLS komplexní služby v celé oblasti obchodního práva a souvisejících právních oborech v češtině a angličtině, v případě
potřeby i v němčině či ruštině.
PUBLIKACE A DALŠÍ AKTIVITY
V OBLASTI OBCHODNÍHO PRÁVA
Členové obchodněprávního týmu RANDLS se účastní činnosti
právních asociací jako Mezinárodní asociace advokátů (IBA). Dále
publikujeme v různých odborných časopisech specializujících se na
oblast obchodního práva.
Každé tři měsíce připravujeme RANDLS Business Bulletin – právní
aktuality týkající se podnikání, obchodního práva a práva nemovitostí, které se vždy zaměřují na nejnovější události z legislativy a judikatury.

PRO BONO
Advokátní kancelář RANDLS si je vědoma své společenské odpovědnosti. Proto aktivně spolupracujeme s projekty z různých sociálních oblastí a snažíme se pomáhat tam, kde to má smysl. Poskytujeme tak bezplatné právní poradenství a související služby
neziskovým organizacím pomáhajícím zdravotně postiženým osobám či podporujícím alternativní úvazky.
RANDLS je partnerem Právní poradny pro neslyšící provozované
Agenturou profesního poradenství pro neslyšící (APPN). Tým RANDLS poskytuje bezplatné právní poradenství pracovníkům a klientům Poradny v oblasti pracovního práva.
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