RANDL PARTNERS

OPĚT NA PŘEDNÍCH MÍSTECH ŽEBŘÍČKU
CHAMBERS EUROPE 2015

Praha, duben 2015 – Prestižní britský žebříček evropských advokátních
kanceláří Chambers Europe 2015 potvrdil pozici pracovněprávního týmu
Randl Partners již po páté v řadě na nejvyšší úrovni hodnocení (Band 1).
Vedoucí týmu a spoluzakladatelka kanceláře Nataša Randlová zároveň
byla po čtvrté v řadě ohodnocena jako „osobnost s výjimečnou reputací
ve svém oboru“ (Star Individual).
Výbornou pozici si v rámci hodnocení Chambers Europe 2015 udržela také
další právnička týmu Tereza Kadlecová.
Úspěch pracovněprávního týmu Randl Partners tvoří podle žebříčku především lidský přístup ke
klientům, ochota seznámit se nejmenšími detaily provozu a fungování jednotlivých klientů, spolu
s velmi rozsáhlými znalostmi pracovního práva a letitými zkušenostmi v oboru.
Doslova jako „nespornou hvězdu českého pracovního práva“ (undisputed star of employment)
označil žebříček v letošním vydání Natašu Randlovou, která byla oceněna nejen pro svou
hlubokou znalost a zkušenosti v oblasti pracovního práva, ale také pro lidský, otevřený a poctivý
přístup k veškerým svým klientům představujícím širokou paletu českých i nadnárodních
společností.
Spolupracující advokátka Tereza Kadlecová, která je Chambers Europe pro rok 2015 zařazena do
kategorie Band 3, je žebříčkem hodnocena jako velmi energická právnička zastupující české i
nadnárodní klienty v různých oblastech pracovního práva. Perfektní znalost němčiny ji umožňuje
zajišťovat právní služby ve vysokém standardu také pro německy hovořící klienty. Vedle toho je
Tereza oceňována také jako specialistka na oblast týkající se organizační struktury společností
nebo ochrany osobních údajů.
Hodnocení kanceláře, vč. jednotlivých oceněných právníků, naleznete zde.
Právní žebříčky britské firmy Chambers & Partners jsou všeobecně považovány za
nejdůvěryhodnější zdroj informací o úrovni právních kanceláří i jednotlivých právníků.
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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