Tisková zpráva
MONIKA NOVOTNÁ Z RÖDL & PARTNER PRÁVNÍKEM ROKU
Praha, 03.02.2017: Dvanáctý ročník celojustiční soutěže Právník roku přinesl úspěch advokátce
a partnerce mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner Monice Novotné, která získala
cenu Právník roku 2016 v oboru finančního práva.
Monika Novotná, partnerka a advokátka kanceláře Rödl & Partner dosáhla obrovského úspěchu, když v prestižní soutěži Právník roku byla oceněna jako Právník roku v oboru finančního
práva.

Podařilo se jí tak navázat na úspěchy své domovské kanceláře Rödl & Partner, která byla pětkrát
za sebou, v letech 2012 až 2016, vyhodnocena ve firemním žebříčku Právnická firma roku jako
nejlepší kancelář právě v daňovém právu.
„Ocenění Právník roku v oboru finančního práva vnímám i jako potvrzení významu oboru, kterému se věnuji již dvacet pět let. Finanční právo, a zejména právo daňové, není tradičním advokátním oborem, přesto však každá transakce, kterou právníci řeší, má zcela standardně vždy i
daňové aspekty,“ říká Monika Novotná.
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K tomu dodává, že uděleného ocenění si velmi váží, i s ohledem na to, že vychází z hodnocení
odborné poroty, což zaručuje prestiž této ceny. „Myslím, že každého těší, když jednou za čas
uslyší, že svou práci dělá dobře a že jej kolegové uznávají“.
Za své největší pracovní úspěchy poslední doby považuje Monika Novotná nález Ústavního
soudu, který zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, jež diskriminovalo pracující důchodce.
Jednalo se o případ, kdy důchodci s vyšším příjmem ze zaměstnání nebo podnikání byli na dani
z příjmů diskriminováni oproti důchodcům se stejným příjem dosaženým z jiného titulu. „Zpracovala jsem k tomuto tématu článek, ve kterém jsem výpočtem dovodila, že zdanění dvou důchodců se stejným příjmem (ale z jiných zdrojů) se může lišit až o padesát tisíc korun, což je pro
důchodce nepochybně významná částka. Udělalo mi radost, že Ústavní soud tento výpočet převzal do odůvodnění svého nálezu,“ s potěšením hodnotí Monika Novotná.
Soutěž Právník roku vyhlašuje Česká advokátní komora a vydavatelství EPRAVO.CZ. I
v letošním ročníku byli v 10 kategoriích oceněni nejlepší právníci v nejrůznějších právních oborech za aktuální právní počin či za přínos právnímu oboru, jemuž se dlouhodobě věnují. O vítězích rozhoduje odborná právnická veřejnost společně s odbornou porotou, která nakonec z nominovaných kandidátů vybere konečné vítěze.
Kontaktní osoba:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D., advokát / vedoucí partner
Tel.: + 420 236 163 111, E-mail: petr.novotny@roedl.cz
JUDr. Monika Novotná, advokátka / partnerka
Ve své praxi se zaměřuje především na občanské, obchodní a daňové právo. Působí jako členka
Kontrolní rady České advokátní komory. Je autorkou nebo spoluautorkou několika odborných
publikací a řady vědeckých i populárně naučných článků. Aktivně se rovněž věnuje přednáškové
činnosti.
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář, která se řadí k vedoucím poradenským
společnostem na evropském trhu. Poskytuje služby ve všech oblastech podnikání; propojuje
právní, daňové, auditorské, účetní a podnikové sféry poradenství. Kancelář je zastoupena ve
všech významných průmyslových zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především na trhu
ve střední, východní a západní Evropě, v Asii i USA. Poradenský servis poskytuje více než
4 200 poradců v 106 pobočkách v 49 zemích světa.
V České republice Rödl & Partner působí od roku 1991, pobočky má v Praze a Brně. Poradenský servis nabízí díky své síti více než 320 poradců. Je držitelem prestižního ocenění Právnická
firma roku v oboru daňového práva v letech 2012 až 2016. Více na www.roedl.com/cz
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