RANDL PARTNERS

JIŽ POČTVRTÉ PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU

Praha, 10. listopadu 2014 – Advokátní kancelář Randl Partners znovu
ovládla kategorii Pracovní právo v soutěži PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU
2014. V této kategorii se pracovněprávnímu týmu Randls podařilo
zvítězit již v letech 2012, 2010 a 2009.
Ocenění převzali na slavnostním galavečeru v pražském hotelu
Intercontinental Nataša Randlová a Pavel Randl, partneři advokátní
kanceláře.
„Letos mne vyhlášení výsledků zastihlo nepřipravenou - jak jsem se v předchozích letech
nemohla vyhlášení vítězů dočkat, nyní mne natolik pohltilo otevření našeho nového vzdělávacího
centra Randls Training, že jsem vůbec nevnímala čas. Oznámení, že jsme zvítězili, tak bylo pro
mne šokem, že je téměř konec letošního roku – ale jinak to byl samozřejmě šok velmi příjemný.
Výhra je pro nás nejen oceněním odvedené práce, ale i potvrzením, že jsme se vydali dobrým
směrem a motivací k realizaci dalších nápadů, kterých máme spoustu.“ okomentovala vítězství
Nataša Randlová, vedoucí pracovněprávního týmu Randl Partners.
Randl Partners je neúspěšnější advokátní kanceláří v odvětví pracovního práva.
V pracovněprávním týmu kanceláře působí celkem 9 právníků a 3 právní asistenti plně
specializovaní na pracovní právo. Jsou klientům oporou zejména při řešení právního rámce
personálních otázek, včetně problematiky zaměstnanosti, osobních údajů, pracovnělékařských
služeb a pracovních úrazů či při kolektivním vyjednávání. V roce 2014 založili vlastní vzdělávací
agenturu Randls Training s.r.o., jejímž cílem je navázat na dosavadní přednáškovou činnost a
související vzdělávací projekty Randl Partners, a to zejména v pracovněprávní a obchodněprávní
oblasti.
Již sedmý ročník soutěže Právnická firma roku vyhlásilo epravo.cz pod záštitou ministryně
spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. a České advokátní komory. Hodnocení všech
odborných kategorií zahrnovalo hodnocení externích hodnotitelů nezávislých na účastnících a
pořadateli a hodnocení pořadatele jakožto nezávislého subjektu dlouhodobě monitorujícího
činnost kanceláří. Výsledkem je žebříček nejlépe hodnocených advokátních kanceláří v patnácti
odborných kategoriích, který si můžete prohlédnout na stránkách www.pravnickafirmaroku.cz.
Randl Partners je jedinou advokátní kanceláří
v České republice specializující se přednostně
na odvětví pracovního práva. Poskytuje
firemní i individuální poradenství v oblastech
pracovního práva a obchodního práva a
souvisejících oborech. Randl Partners je
exkluzivním českým členem aliance Ius
Laboris, která spojuje přední advokátní
kanceláře specializující se na pracovní právo
ve 44 zemích po celém světě.
Více informací o činnosti Randl Partners
najdete na www.randls.com.
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