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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 svojí povinnost 
mlčenlivosti.

Tato výroční zpráva navazuje na zprávu za rok 2018. Behěm let 2019 a 2020 jsme kontinuálně pracovali na rozvoji 
námi poskytovaných služeb. V roce 2019 jsme zřídili pobočku naší kanceláře v Praze s cílem ještě více se přilížit 
našim klientům.

Od roku 2015 naše kancelář zastupuje 
zahraničního investora ve sporu s Českou 
republikou o náhradu škody ve výši 
přesahující 5 miliard CZK. V roce 2017 
po neúspšném jendání s Ministerstvem 
financí byla podána v této věci žaloba  
k Mezinárodnímu středu pro řešení sporů 
z investic při Světové bance (ICSID).  Je 
pro nás ctí, že jako druhá česká kancelář 
máme možnost zastupovat klienta v řízení 
u této renomované instituce. Ve třetím a 
čtvrtém lednovém týdnu roku 2020 jsme 
se zúčastnili ústního projednání sporu 
v sídle pobočky Světové banky v Paříži.  

V roce 2020 jsme převzali právní 
zastoupení českého klienta ve sporu 
s investorem z USA o žalovanou částku 
ve výši přes 750 mil. CZK. Spor je řešen 
u ICC International Court of Arbitration s 
místem konání řízení ve Vídni (Rakousko).

Rok 2020 byl zasažen pandií COVID-19. 
Zakládáme si na osobním vztahu s klienty 
a ve chvíli, kdy nám to opatření spojená 
s pandemií nedovolovala, vybavili jsme kancelář profesionálním videokonferenčním zařízením. Stávající trend 
nárůstu řešení vnitrostátních i mezinárodních sporů prostřednictvím virtuálních platforem nás nemůže zaskočit 
a zároveň může našim klientům ušetřit vynaložené náklady. 
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Advokátní kancelář Havlíček v roce 
2019 a 2020 poskytla nebo zahájila 
poskytování právních služeb v celé 
řadě vnitrostátních a mezinárodních 
transakcích a sporech. 

• Zastupování klienta u ICC 
International Court of Arbitration ve 
sporu s americkým investičním fondem 
o částku cca 750.000.000 CZK

• Uplatnění nároků české firmy proti 
thajské firmě a Thajskému království 

• Prostřednictvím podpory některých 
poslanců Poslanecké sněmovny ČR 
a českých médií nadále vyvíjen tlak 
na Tuniskou republiku, aby nahradila 
škodu způsobenou českému podnikateli 
v souvislosti s výstavbou Cité de la 
Culture Tunis 

• Úspěšné zastoupení nadnárodní 
společnosti při řešení zařazení na 
seznam nespolehlivých plátců DPH 
(našemu odvolání bylo v celém rozsahu 
vyhověno a klient není evidován jako 
nespolehlivý plátce DPH). 

• Zastupování klienta při ústním 
projednání sporu u Střediska pro řešení 
sporů z investic při Světové bance 
(ICSID) o částku 5 miliard CZK. 

• Zastoupení klientky při řešení porušení 
jejích práv státem u The United Nations 
Human Rights Committee.

• Zastupování největší české 
polostátní energetické firmy ve sporu 
s mezinádoním prvkem. 

• Poskytování právních služev významné 
české univerzitě. 

• Zastoupení samosprávného celku ve 
sporu o zrušení změny územního plánu. 

• Pro významného klienta z oblasti 
strojírsntví provedené forensní prověrky 
s vyčíslením škody a její uplatnění 

• Uplatnění náhrady škody a zastoupení 
v trestním řízení pro nadnárodního 
italského investora 

• Zastoupení společnosti z USA při 
upaltňování nároků v České republice 

• Zastoupení developera a zpracování 
kompltní agendy (smluvní dokumentace, 
zastoupení v příslušných správních 
řízeních). 

• Zastoupení klienta při zrušení 
a vypořádání spoluvlastnictví v případu 
paláce v centru Prahy. 
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2021 VISIO
N

S
Advokátní kancelář Havlíček si velice 
váží důvěry, se kterou nám klienti svěřují 
své případy a díky které se na nás ob-
racejí se zájmem o právní poradenství. 
Děkujeme všem klientům, že se na naši 
kancelář obracejí. 

Je ale také nutno poděkovat všem za-
městnancům a spolupracovníkům naší 
kanceláře, bez kterých bychom nemoh-
li poskytovat služby na takové úrovni. 
Stále rozšiřujeme nás tým a v nejbližší 
době budeme aktualizovat naše webové 
stránky o aktuální seznam zaměstnanců 
a spolupracovníků. Stále vybíráme pou-
ze ty, pro které platí náš slogan: „PRÁVO 
NÁS BAVÍ“. 

Naším cílem pro rok 2021 je stálé 
zkvalitňování našich služeb, a to i s při-
hlédnutím k aktuální nutnosti širokého 
využití virtuálních platforem. Jsme povi-
nování našim klientům nabídnout nejen 
kvalifikované právní služby, ale také for-
ma poskytování musí splňovat nejmo-
dernější kritéria a respektovat bezpečí 
našich klientů. Virtuální platformy pak 

v neposlední řadě napomáhají zefektiv-
nění procesů zejména na úrovni mezi-
národních sporů. Obvykle se na ústních 
jednání setkávají právníci, odborníci, 
svědkové, klienta z celého světa, všichni 
musejí cestovat, hradit ubytování atd. 
Virtuální prostředí sice omezí osobní 
kontakt, ale může výrazně zlevnit celý 
proces řešení sporů s mezinárodním 
prvkem. 

Dalším rozvojovým programem je zin-
tenzivnění spolupráce s odborníky ze 
souvisejících odvětví, abychom mohli 
nabízet našim klientům ještě komplex-
nější služby. V rámci forensních due 
diligence, valuace náhrady škody apod. 
máme možnost rozvíjet kooperaci s au-
ditory, daňovými poradci, ekonomy, vy-
šetřovateli a dalšími osobami. Rádi by-
chom tedy i do budoucna nabízeli našim 
klientům komplexní služby, aby nemu-
seli získávat dílčí názory, nýbrž aby jim 
z naší strany byla poskytnuta skutečná 
komplexní a kvalifikovaná pomoc. 



www.janhavlicek.com


