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Přehled největších právních firem v ČR
1. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
2. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA 
3. Českomoravská konfederace odborových svazů
4. - Čermák, Hořejší, Myslil a spol. 

- Clifford Chance Limited Liability Partnership, organizační
složka 
- GLEISS LUTZ v o.s. 
- WEIL, GOTSHAL & MANGES v o.s. 

5. Exekutorský úřad Opletal Radim Ing.



1. Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

� 2000-2499 zaměstnanců
� OKEČ: všeobecná činnost veřejné správy
� Vznik 1.7. 2002 (zákon č. 201/2002Sb.)
� Zpracovává právní stanoviska ve věcech týkajících se 

majetku na žádost organizačních složek státu a st. 
organizací nebo Pozemkového fondu



Úkoly úřadu
� Právní pomoc obcím
� Nakládání s majetkem
� Prodej nepotřebného státního majetku
� Správa majetku zajištěného v trestním řízení
� Příspěvky na individuální bytovou výstavbu
� Převedení budov po bývalých okresních úřadech na jinéorganizační složky státu
� Majetek „nikoho“
� Pozemky pod komunikacemi
� Realizace pozemků v dobývacích prostorech
� Řešení případů odúmrtí



2. Probační a mediační služba

� Vznik schválením zákona č. 257/2000Sb
� 200-249 zaměstnanců
� OKEČ: činnost v oblasti spravedlnosti a soudnictví
� Součást systému trestní justice u nás, alternativní způsob 

řešení trestné činnosti
� Mediace spočívá ve zprostředkování klientova jednání

s pachatelem za asistence úředníka služby



3. Českomoravská konfederace odborových 
svazů
� 50-99 zaměstnanců
� OKEČ: činnost odborových svazů
� Obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv a zájmů členů odborových svazů v ČMKOS sdružených a zaměstnanců
� Prosazování požadavků členů ve vztahu ke státu, zaměstnavatelským a jiným příslušným subjektům  



4. Čermák Hořejš Myslil a spol.
Advokátní a patentová kancelář
� 25-49 zaměstnanců
� OKEČ: právní činnosti
� Komplexní právní služby pro obchodní společnosti i 

jednotlivce, zejména v souvislosti se správou a ochranou 
průmyslových práv v ČR, na Slovensku i v zahraničí

� Specializace na obchodní právo a právo průmyslového a 
jiného duševního vlastnictví

� Umístění v prestižním přehledu The European Legal 500



4. Gleiss Lutz v o. s.

� Mezinárodní firma
� Více než 200 právníků v Berlíně, Frankfurtu, Mnichově, Stuttgartu, Bruselu, Praze a Varšavě
� V ČR zaměstnává 25-49 lidí
� OKEČ: právní činnosti
� Specializace na obchodní právo
� Partneři: právnická firma Herberta Smitha v Anglii a Stibbe v Nizozemí a Belgii



4. Weil, Gotshal & Manges v o.s.

� Vedoucí právnická firma s více než 1100 právníky po 
celém světě

� V ČR zaměstnává 25-49 lidí
� Sídlo v New Yorku, pobočky v Evropě, Asii a USA
� Zaměření

� Obchod, finance, restrukturace, bankovnictví, kapitálový trh, 
nemovitosti, akcie, daně, spory aj.



5. Exekutorský úřad Opletal Radim Ing.

� 10-19 zaměstnanců
� OKEČ: právní činnosti
� Vymáhání pohledávek obcí a dalších orgánů (FÚ, OSSZ, 

zdravotních pojišťoven, úřadů práce aj. ) prostřednictvím 
soudního exekutora



Situace v ČR

� Existence mnoha malých právnických firem (počet zaměstnanců 1-5, 6-9, často uvedeno i „bez zaměstnanců“
� Nejvíce firem koncentrováno ve velkých městech (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň)
� Čím větší město, tím více firem a rozmanitější nabídka služeb
� Exekuce, dražby, zápisy, úschovy, fúze, likvidace podniků, převody pozemků, privatizace, správní právo, hospodářská soutěž, stavební právo
� Notářské kanceláře: ověřování dokumentů, dědictví apod.



Největší právní firmy v Evropě

� Ze 40 největších právních firem světa je 25 z USA, 10 
z Velké Británie, 4 z Austrálie a 1 z Kanady

� V Evropě je 80% největších právních firem z VelkéBritánie
� Deset největších evropských právních firem má sídlo v Londýně a pět z nich patří mezi deset největších na světě



Baker & McKenzie

� Největší právnická firma světa podle tržeb
� Sídlo v Chicagu, zaměstnává více než 3 200 právníků v 69 pobočkách ve 38 zemích světa
� 24 poboček v Evropě: Amsterdam, Antverpy, Barcelona, Berlin, Bologna, Brusel , Budapešť, Düsseldorf, Frankfurt n.M., Ženeva, Kyjev, Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Mnichov, Paříž, Praha, Řím, Petrohrad, Stockholm, Vídeň, Varšava, Curych



Předseda výkonného výboru

John Conroy



Nejúspěšnější právní firmy

164188 704Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom

265194 740Clifford Chance
206205 727Linklaters

počet hotových 
zakázekhodnota zakázek (v mil. US$)

Právní poradce
Celosvětově (2003):

Zdroj: www.linklaters.com



Nejúspěšnější právní firmy

161118 602FreshfieldsBruckhausDeringer

202134 975Linklaters
216163 057Clifford Chance

počet hotových 
zakázekhodnota zakázek 

(v mil. €)
Právní poradce

V Evropě (2003):

Zdroj: www.linklaters.com



Linklaters

� Specializuje se na právní poradenství předních světových firem, finančních institucí a vládních úřadů při řešenísmluvních a vlastnických problémů
� Expert na mezinárodní kapitálový trh
� Vznikla v roce 1999 sloučením právních firem Linklatersa The Alliance of European Lawyers
� The Alliance of European Lawyers: : Oppenhoff & 

Radler (Německo), De Bandt (Belgie), DeBrauw(Nizozemí), Lagerlof (Švédsko), Uria & Menendez(Španělsko) a Jeantet (Francie)



Linklaters

� Vzniklá firma Linklaters & Alliance a stala se druhou největší právnickou firmou světa podle obratu
� Později zkráceno pouze na Linklaters
� Firma zaměstnává přes 2000 právníků
� Sídlem je Londýn
� 22 poboček v Evropě: Antverpy, Brusel, Praha, Paříž, Berlín, Frankfurt n.M., Kolín n.R., Mnichov, Budapešť, Milán, Řím, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Lisabon, Bukurešť, Moskva, Bratislava, Alicante, Madrid, Stockholm



Linklaters

� Klienti firmy Linklaters: The Royal Bank of Scotland, Winterthur Swiss Insurance Company, BBC, UBS, Deutsche Bank, Carrefour, Quelle, T-Mobile, Vodafone, China Mobile
� Mezi aktivity firmy patří také bohatá sponzorská činnost
� Prohra Linklaters ve sporu ČR vs. CME



Vedoucí společného oddělení

David Cheyne



Clifford Chance LLP

� Zaměstnává více než 3 700 právníků a advokátů ve více než 30 pobočkách bezmála ve 20 zemích světa
� Zaměřuje se především na bankovnictví a finanční služby, smluvní a vlastnické problémy a trh s nemovitostmi
� Klienti: Citigroup, Siemens nebo Pfizer
� Stala se přední světovou právní firmou v roce 2000 sloučením firem Rogers & Wells a Pünder Volhard

Weber & Axster a jejich připojením k Clifford & 
Chance



Clifford Chance LLP

� Sídlo: Londýn
� Pobočky v Evropě: Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brusel, Budapešť, Düsseldorf, Frankfurt n.M., Luxemburg, Madrid, Milán, Moskva, Mnichov, Padova, Paříž, Praha, Řím, Varšava



Freshfields Bruckhaus Deringer

� Mezinárodní právnická firma s více než 2 500 právníky ve svých 28 pobočkách v Evropě, Asii a Spojených státech
� Specializuje se především na obchodní právo a poradenství, zastupuje velké finanční instituce a vlády zemí po celém světě
� Firma vznikla v roce 2000 spojením dvou právních kanceláří: Freshfields Deringer a Bruckhaus Westrick

Heller Löber
� Pražská advokátní kancelář Vejmelka & Wünsch



Freshfields Bruckhaus Deringer

� Sídlem je Londýn
� Pobočky v Evropě: Amsterdam, Barcelona, Berlín, Bratislava, Brusel, Budapešť, Kolín n.R., Düsseldorf, Frankfurt n.M., Hamburk, Madrid, Milán, Moskva, Mnichov, Paříž, Řím, Vídeň
� Spor londýnské banky Nomura vs. ČR kvůli IPB



Allen & Overy LLP

� Založena v roce 1930 v Londýně, celkem zaměstnávákolem 1 400 právníků po celém světě
� Pobočky v Evropě: Antverpy, Brusel, Praha, Paříž, Frankfurt n.M., Hamburk, Budapešť, Milán, Řím, Turín, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Moskva, Bratislava, Madrid
� Pobočka v Praze od roku 1992 zaměstnává 28 právníků
� Mezi její české klienty patří např. Český Telecom, a.s., Unipetrol nebo Skanska CZ, a.s. 



Lovells

� Specializuje se na mezinárodní obchodní právo
� Zaměstnává asi 1 700 advokátů po celém světě
� Sídlí v Londýně
� Pobočky v Evropě: Alicante, Amsterdam, Berlín, Brusel, Budapešť, Düsseldorf, Frankfurt n.M., Hamburk, Londýn, Madrid, Milán, Moskva, Mnichov, Paříž, Praha, Řím, Vídeň, Varšava, Záhřeb
� Pražská kancelář byla otevřena v roce 1991



Největší právní firmy v Evropě

� Většina velkých právnických firem má sídlo v hlavním (popř. největším) městě státu 
� Jako pobočky si firma vybírá největší finanční a obchodnícentra
� Podle geografického rozložení (na celosvětové úrovni) v současnosti nejvíce prosperující právní firmy se sídlem v anglicky hovořící zemi
� Tímto získávají firmy daleko větší šance a možnosti uspokojit potřeby mezinárodních klientů a zahraničních firem



Největší právní firmy v Evropě

� Nejlepší právníky nezaměstnávají pouze významnéprávnické firmy, ale například také velké účetnické firmy 
� Ernst & Young zaměstnává v Evropě přes 600 právníků, Price Waterhouse přes 400



Odkazy:
� http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0GYN/is_7_2/ai_56918112
� http://www.ferguslex.com/ferg.401.review.intlbiz.html
� http://www.ocbar.org/mdp2.htm
� www.vault.com
� http://ihned.cz/1-10070930-15100790-002000_d-2e
� http://mfdnes.newtonit.cz
� http://www.thinkmap.com/casestudies_clifford_chance.jsp
� www.hoovers.com
� http://www.tyden.cz/text.asp?rid=7&show=text&tid=12134
� http://www.vejwun.cz/
� http://www.freshfields.com
� www.linklaters.com
� www.cliffordchance.com
� http://www.lovells.com/home.jsp
� http://www.allenovery.com


