PROFIL ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE RANDL PARTNERS
NAŠE SPECIALIZACE
„V pracovněprávní oblasti jsme klientům
oporou zejména při řešení právního rámce
problematiky
zaměstnanosti
a
personálního řízení a při kolektivním
vyjednávání.
V obchodním
právu
vynikáme v právu obchodních společností
a závazkovém právu, ale i v souvisejících
oblastech jako je soutěžní právo, právo
duševního vlastnictví, administrativní
právo,
právo
nemovitostí,
telekomunikační právo, PPP (public private partnerships) či finanční právo.
Díky spolupráci pracovněprávního a obchodněprávního týmu umíme řešit komplexní právní
problémy při koupi a převodech společností či jejich transformacích. Naše služby tak pokrývají i
oblasti smluv o výkonu funkce statutárních orgánů, smlouvy s OSVČ a další smlouvy, kde dochází
k propojení obchodního a pracovního práva,“ uvádějí zakládající partneři Nataša a Pavel
Randlovi, kteří stáli v roce 2009 u zrodu advokátní kanceláře. V současné době zastávají pozici
jednatelů, partnery advokátní kanceláře Randl Partners jsou od 1. března 2019 Lukáš Hofman,
Ondřej Chlada, Irena Lišková a Michal Peškar.

NÁŠ TÝM
V Randl Partners působí ve dvou týmech v celkovém počtu 8 advokátů, 4 advokátní koncipienti
a 6 právních asistentů. S profesním profilem všech členů Randl Partners se můžete seznámit na
internetových stránkách Randl Partners v sekci Náš tým.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE
V září 2014 advokátní kancelář Randl Partners rozšířila svoje působení o poskytování seminářů
v nově vzniklé společnosti Randls Training s.r.o. Tato vzdělávací agentura s sebou přináší
nejenom semináře šité na míru přednášené profesionálními odborníky k danému tématu, ale
také srozumitelnost, praktickou formu témat, příjemné prostředí s prvotřídním občerstvení.
Randls Training také organizuje otevřené semináře pro veřejnost.

NAŠE EXPERTÍZA
MEZINÁRODNÍ ROZMĚR svých služeb zajišťujeme díky spolupráci s předními advokátními
kancelářemi ve většině evropských zemí i USA a s využitím osobních kontaktů se
zahraničními experty.
Randl Partners je členem aliance Ius Laboris, která spojuje přední
advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo ve 39 zemích

světa. Součástí aliance je přes 2 500 právníků zaměřených na pracovní právo a
zaměstnanost.
EXPERTÍZA Randl Partners je oceňována ve významných soutěžích i žebříčcích:
pracovněprávní tým je již několik let zařazován do nejvyšší kategorie žebříčku Chambers &
Partners. Ratingová agentura The Legal 500 zařadila v roce 2019 Randl Partners mezi vysoce
doporučované kanceláře. V letech 2009, 2010, 2012, 2014 a 2016 získali právníci Randl
Partners ocenění Právnická firma roku v kategorii Pracovní právo.
JUDr. NATAŠA RANDLOVÁ, Ph.D. byla publikací Chambers Europe 2019 považovanou za
nejprestižnější žebříček právníků, ohodnocena poosmé za sebou jako „Star Individual“, což
je speciální ocenění vyhrazené osobnostem s výjimečnou reputací ve svém oboru. The Legal
500 ji v roce 2019 udělala ocenění pro tři největší osobnosti českého pracovního práva. Také
další významné mezinárodní žebříčky a publikace jako PLC Which Lawyer?, Who's Who Legal,
Global Law Experts či Best Lawyers JUDr. Randlovou, Ph.D. doporučují jako expertku v
oblasti pracovního práva a zaměstnanosti pro Českou republiku. Publikace Expert Guides
pravidelně zařazuje JUDr. Randlovou, Ph.D. mezi hlavní světové odborníky ("Best of the
Best") na pracovní právo i v kategorii "Women in Business Law. V roce 2007 získala Nataša
Randlová ocenění Právník roku 2007 v oboru pracovní právo a v roce 2011 byla ministrem
spravedlnosti ČR jmenována členkou pracovní komise Legislativní rady vlády - Pracovní
právo a sociální zabezpečení. Působí jako zprostředkovatel pro řešení kolektivních sporů.
Jako externí pedagog vyučuje pracovní právo na katedře andragogiky a personálního řízení
FF UK v Praze. Od roku 2016 je za ČR členem expertního panelu European Centre of
Expertise při Evropské unii. Časopisem Forbes byla několikrát zařazena mezi 100
nejúspěšnějších žen Česka.
Dr. PAVEL RANDL, LL.M. je doporučován jako přední odborník pro všeobecné obchodní a
korporátní právo, právo fúzí a akvizic a finanční právo publikacemi The Legal 500, PLC Which
Lawyer?, PLC Cross-border Restructuring and Insolvency Handbook, Financial Law Review
(IFLR 1000) a European Legal Experts.

NAŠE VEŘEJNÁ ANGAŽOVANOST
Randl Partners je aktivní v Asociaci evropských právníků specializujících se na pracovní právo
(EELA), Mezinárodní asociaci advokátů (IBA), v mezinárodní alianci GALA sdružující advokáty
specializující se na oblast reklamního práva, v Asociaci pro rozvoj kolektivního vyjednávání a
pracovněprávních vztahů (AKV). V České asociaci pro soutěžní právo (ČASP) a v Asociaci PPP.
Podílíme se také na přípravě nové pracovněprávní legislativy.
Rozsáhlá publikační činnost týmu Randl Partners zahrnuje jak právní analýzy v odborných
médiích, tak příspěvky v denících a týdenících i vystoupení v rozhlasových pořadech
určených širší veřejnosti.
Vydáváme publikace z pracovněprávní poradny:
•

6 dílů publikace 40 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny (praktické
odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy)

•

2 díly publikace 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Vydali jsme také důležité publikace:
•

Compliance v podnikové praxi (spoluautor JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.)

•

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

•

Přechod práv a povinností zaměstnavatele při změně dodavatele

•

Zákoník práce - Komentář ve spolupráci s Doc. Vysokajovou, Doc. Hůrkou a JUDr.
Kahlem,

•

první anglicky psaný komentář k zákoníku práce – Labour Code Commentary - ve
spolupráci s Doc. Hůrkou,

•

Pracovní právo (učebnice – spoluautor JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.)

•

Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů (spoluautor JUDr. Nataša Randlová,
Ph.D.)

Všechny námi publikované texty naleznete na našich webových stránkách v sekci Publikace.

NAŠE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
Společenskou odpovědnost projevujeme podporou neziskových organizací a vybraných
veřejně prospěšných projektů. Více se dozvíte v naší sekci Pro bono.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI
Našim klientům poskytujeme nadstandardní doplňkové služby. Pravidelně připravujeme a
klientům (v případě zájmu i novinářům) rozesíláme v českém a anglickém jazyce
pracovněprávní aktuality – HR NEWS – a obchodněprávní aktuality – Business Bulletin.
Pětkrát ročně pořádáme pracovní setkání pod názvem HR Exchange Meetings. Přednášíme
také na workshopech, seminářích a přednáškách s tématikou pracovního práva a lidských
zdrojů. Informace o všech našich akcích najdete v rubrice Akce.
Pokud máte jako novináři chuť se našich setkání zúčastnit či odebírat naše novinky,
kontaktujte nás!

Kontakt pro média: JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.
randlova@randls.com

