RANDL PARTNERS
PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2016 V KATEGORII PRACOVNÍ PRÁVO
Praha, 7. listopadu 2016 - Po dvou letech advokátní kancelář Randl Partners
opět ovládla kategorii Pracovní právo v žebříčku vedoucích právnických
firem roku 2016 v ČR. Titul v této oblasti tak v roce 2016 získala kancelář již
popáté. Dřívější ocenění nasbírali právníci Randl Partners v letech 2009, 2010,
2012 a 2014.
Po loňském premiérovém titulu v nově hodnocené kategorii „Právnická firma podporující ženy
v advokacii“ se Randl Partners v letošním ročníku soutěže opět vrátili na pomyslné první místo
v odborné kategorii Pracovní právo. Na slavnostním galavečeru v pražském Paláci Žofín převzali
ocenění partneři kanceláře Nataša a Pavel Randlovi.
Kompletní výsledkovou listinu soutěže naleznete na www.pravnickafirmaroku.cz.
„Letošní vítězství je pro nás zvlášť hodnotné. Naše kancelář a zejména náš soukromý život, který
je s kanceláří dlouhodobě pevně spojený, prošly v uplynulém roce turbulentními a
vyčerpávajícími změnami, z nichž se postupně, ale přeci vzpamatováváme. O to víc si vážíme
tohoto ocenění, které nepatří mně ani mému manželovi, ale celému skvělému týmu právníků i
neprávníků Randls, bez jehož pochopení, profesionality a hlavně ohromné soudržnosti bychom
mezi vítěznými právnickými firmami v letošním ročníku ankety rozhodně nebyli. Právě tým
spolupracovníků je pro nás tím pevným základem, bez něhož by kancelář nemohla fungovat a na
němž staví. Takže jednoduše: děkujeme za důvěru, Randls tým ji nezklame,“ okomentovala
vítězství Nataša Randlová.
Advokátní kancelář Randl Partners se svou
velikostí a zaměřením řadí mezi střední české
advokátní kanceláře butikového typu. Od roku
2009, poskytuje právní služby na míru v oblasti
pracovního a obchodního práva, a to jak
nadnárodním korporacím, tak i českým
společnostem různých velikostí a zaměření.
Atmosféra rodinné firmy zajišťuje mimo jiné
vysoce individuální přístup ke všem klientům,
zatímco dlouholetá praxe a hluboké znalosti
v oborech pracovního a obchodního práva jsou
zárukou profesionality v každé situaci.
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