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SUMMARY

Advokátní kancelář Havlíček nemá povinnost k podání 
této výroční zprávy, činí tak však se vším respektem 
k pravdivosti uveřejněných informací a v zájmu 
transparentnosti. 
Advokátní kancelář Havlíček poskytuje informace 
v anonymizované podobě, plně tak respektuje svoji 
povinnost mlčenlivosti. 
V roce 2018 jsme pokračovali v rozvoji spektra 
právních služeb, které poskytujeme, přesto se stále 
věnujeme poskytování právních služeb zejména 
tuzemským a nadnárodním korporacím pro oblast 
obchodních vztahů vnitrostátních a mezinárodních. 
Potvrzením kvalitní vědomostní základy krom celé 
škály praktických zkušensotí je i fakt, že JUDr. 
Jan Havlíček, Ph.D. se v roce 2018 stal vedoucím 
autorského kolektivu vydavatelství Wolters Kluwer, 
který má  připravit komentář k Vídeňské úmluvě OSN 
o mezinárodní koupi zboží. JUDr. Jan Havlíček, Ph.D. 
byl také v rocce 2018 potvrzen na seznam rozhodců 
Shenzen Court of International Arbitration. 

Není pro nás frází budování osobních a obchodních 
vztahů s našimi klienty. Velikost a zaměření naší 
kanceláře tomu odpovídá a nechceme tento 
elementární přístup měnit.
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Advokátní kancelář Havlíček v roce 
2018 poskytla nebo zahájila poskytová-
ní právních služeb v celé řadě vnitrostát-
ních  a mezinárodních transakcí a sporů. 

• Zastupování švýcarského klienta ve 
sporu na ochranu přímých zahraničních 
investic u Střediska pro řešení sporů 
z investic při Světové bance (ICSID). 
Zmařená investice byla oceněna 
renomovanou globální společností na 
cca 5 miliard CZK. 

• Zastoupení korporace proti Tuniské 
republice. Nárok byl oficiálně uplatněn 
z titulu ochrany přímých zahraničních 
investic, spor je řešen za přispění 
mezistátních diplomatických vztahů a 
EU. 

• Zastoupení klienta při řešení porušení 
jeho práv státem u The United Nations 
Human Rights Committee  a podání 
zprávy o porušení jeho práv u The 
United Nations Universal Periodic 
Review.

• Poskytování poradenství ve věci 
neúměrného krácení převodce při 
převodu akcií se škodou v reálné 
hodnotě 600 milionů CZK, když zjištěná 
hodnota společnosti byla přes 2 miliardy 
CZK.

• Poskytování poradenství a následné 
zastoupení jednoho z nejvýznamnějších 
šlechtických rodů v ČR při uplatnění 

jejich  restitučních nároků v řízení v ČR 
a u mezinárodních insitucí.

• Poradenství při akvizici člena skupiny 
s celkovým obratem cca 3 miliardy CZK 
a jeho fúze se společností s obratem cca 
300 miilionů CZK. 

• Poradenství klientovi při jeho 
transakci mezi singapurskou elektrárnou 
a globálním dodavatelem technologií 
pro gigantické elektrárny.

• Právní zastoupení klienta ve sporu se 
státní firmou ze Spojených arabských 
emirátů.

• Právní poradenství klienta při rozvoji 
jeho podnikatelských dodávek do 
Malajsie.

• Právní poradenství a zastoupení 
investora domicilovaného v USA na 
území  České republiky.

• Právní poradenství klienta při 
kompletním zpracování materiálů 
pro Českou národní banku v rámci 
řízení o udělení licence nebankovního 
poskytovatele spotřebitelských úvěrů 

• Advokátní kancelář Havlíček uspěla 
v roce 2018 ve výběrovém řízení na 
poskytovatele právních služeb pro 
světoznámou mezinárodní banku 
působící také v České republice
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Advokátní kancelář Havlíček musí také 
v této zprávě poděkovat všem svým kli-
entům za důvěru, se kterou obstarání 
svých záležitostí svěřili naší kanceláři. 
Důvěra je pro nás zavazující a nikdy ne-
dopustíme, abychom důvěru mezi námi 
a klientem narušili. 

Náš výchozí princip, kterým se řídí naše 
kancelář, je „právo nás baví“. 

S tímto pravidlem začínáme již při přijí-
mání nových kolegů, pro výběr stážistů, 
kolegů i spolupracujících subjektů. Musí 
se jednat o definiční znak všech, se 
kterými můžeme na nějakém projektu 
spolupracovat. Jedná se vlastně o hnací 
motor, protože když nás právo baví, pak 
naši práci děláme nejen rádi, nýbrž také 
nejlépe, jak můžeme.

Budeme určitě v roce 2019 pokračovat 

v našem dosavadním přístupu ke klien-
tům, naší práci a právu a právo nás bude 
i nadále bavit, což znamená také konti-
nuální vzdělávání. 

Rádi bychom v roce 2019 posílili naše 
postavení na trhu úzce profilovaných 
a specializovaných advokátních kan-
celářích a rozšířili naše působení v me-
zinárodním prostředí. Plánujeme také 
vylepšení obslužnosti pro naše klienty 
z Prahy a okolí. 

V roce 2019 se zaměříme na prohlu-
bování osobních i obchodních vztahů 
s našimi stávajícími klienty, což odpo-
vídá filosofii naší kanceláře, dále kon-
tinuálně budeme pracovat na oslovení 
dalších potenciálních klientů, účastnit se 
výběrových řízení a v rámci publikační 
činností prokazovat, že právo nás sku-
tečně baví.  



www.janhavlicek.com


