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Královny českého
práva nalezeny
Ženy v právní profesích nebyly vždy samozřejmostí.
V posledních letech ale dobývají stále významnější
posty. Právní rádce již popáté přináší jejich přehled.

Je to právě sto let, co Právnická
fakulta Univerzity Karlovy začala
ke studiu přijímat ženy. Jako
první doktorka práv na československé univerzitě promovala v prosinci 1922 Anděla Kozáková a výjimečnost této
promoce podtrhla i gratulace prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka. Na první advokátku si pak
Československo muselo počkat až do roku 1929.
Ač pronikání žen do profesí spojených se zákony
nebylo jednoduché a trvalo dokonce déle, než tomu
bylo třeba v medicíně nebo filozofii, nyní jim už
i v právu patří nezastupitelné místo. Svědčí o tom
také v pořadí již pátý přehled významných právniček sestavený redakcí magazínu Právní rádce.
Žen právniček ve vedoucích a prestižních pozicích přibývá, a pokud bychom měli připomenout
jména všech, potřeboval by na to mnohem více
než šest stran pro přehled vyhrazených. Právniček přibývá mezi ministry a jejich náměstky, důležité posty zastávají i v evropských institucích.
V říjnu poprvé v historii Evropský parlament
schválil českou eurokomisařku a vystudovanou
právničku Věru Jourovou do pozice místopředsedkyně Evropské komise.
V řadách soudců krajských a okresních soudů
ženy dokonce převažují nad muži. Například
na Krajském a Městském soudu v Praze tvoří dvě
třetiny z celkového počtu soudců a celkově se
počítají v tisících. Úspěšně pronikají také do vyšších pater justice. Místopředsednické posty jim
patří u obou vrchních soudů, Nejvyššího správního soudu i u Ústavního soudu. Nejvyšší pozice
v mezinárodní civilní misi, jakou aktuálně zastává český občan, také patří právničce. Je jí státní
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zástupkyně Jaroslava Novotná. Jako vedoucí exekutivní divize justiční a policejní mise Evropské
unie v Kosovu vede mezinárodní soudce, státní
zástupce a policisty podporující kosovské orgány
při rozvoji právního státu. A když český zástupce
po dvacetiletém úsilí získal předloni roční předsednictví Ekonomické a sociální rady OSN, zastávala
tuto prestižní funkci také žena – Marie Chatardová.
Vybrat v bohaté konkurenci ženy, které si zaslouží místo v přehledu českých královen právnických profesí, tak není snadné. Redakce magazínu
Právní rádce při jejich výběru hodnotila jejich vliv
na společnost, kancelář či instituci, v níž kandidátky působí. Výběr konzultovala se špičkami
českého práva i profesními organizacemi. Například mezi advokátkami je úspěšných žen tolik, že
do přehledu bylo možné zařadit vždy jen jednu reprezentantku z jedné advokátní kanceláře. Nicméně u některých kanceláří byla volba tak obtížná,
že jsme se v rámci redakčních tipů rozhodli připomenout i další jména, která by rozhodně neměla
uniknout pozornosti. Při utváření českého práva
a spravedlnosti či jeho obrazu v očích veřejnosti
totiž hrají i tyto dámy nepostradatelnou úlohu.
Řada jmen se v přehledu letos objevuje úplně
poprvé. U těchto nových královen proto uvádíme
krátké medailony přibližující jejich přínos pro
právnickou profesi či společnost jako celek a shrnující hlavní důvody, proč získala kandidátka
v přehledu místo. I ty mohou být inspirací pro ty,
které si svou pozici v právu teprve dobývají.

Alžběta Vejvodová

alzbeta.vejvodova@economia.cz

ADVOKACIE

Monika Novotná

Nataša Randlová

Daniela Kovářová

Je vedle tří mužů jedinou
místopředsedkyní České advokátní
komory. Dohlíží na ekonomiku
a hospodaření komory.

Je světově uznávanou expertkou
na pracovní právo. Osmkrát v řadě
získala v žebříšku Chambers Europe
ocenění Star Individual pro právníky
s výjimečnou reputací ve svém oboru.

Vede odborný časopis Rodinné listy.
Spolu s advokátem Tomášem Sokolem
letos vydala komentář k etickému
kodexu advokáta.

Petra Buzková

Adéla Havlová

Radka Konečná

společník VKS Legal

partnerka Havel & Partners

partnerka, Konečná & Zacha

Markéta Deimelová

Gabriela Hájková

Vladimíra Knoblochová

partnerka Rödl & Partner,
místopředsedkyně ČAK

partnerka, Taylor Wessing Praha
V žebříčku nahradila svou kolegyni
z Taylor Wessing Karin Pomaizlovou.
Markéta Deimelová kromě Česka
působí jako usazená advokátka
v Rakousku. Od loňska je rozhodkyní
Rozhodčího soudu při Hospodářské
a Agrární komoře ČR.

Petra Dolejšová
partnerka eLegal

Dagmar Dubecká
řídící partnerka, Kocián Šolc Balaštík

Barbora Dunovská
partnerka Dunovská & Partners

Jana Felixová

partnerka Randl Partners

prezidentka
Unie rodinných advokátů

ekvity partnerka Peterka Partners

partnerka DBK Partners

Alice Hejzlarová

Jaroslava Kračúnová

řídící partnerka LP Legal

partnerka Deloitte Legal

Lucie Hladěnová

Barbara Kusak

partnerka UEPA

partnerka Noerr

Milena Hoﬀmanová

Jitka Logesová

partnerka Baker McKenzie

partnerka Wolf Theiss

Od července se stala první ženou
v týmu partnerů Baker McKenzie.
Uznávaná odbornice na farmaceutické
právo vede Pharmaceuticals
& Healthcare group.

Monika Mašková

Karolína Horáková

společník JŠK

partnerka Skils

partnerka, Felix & spol.

partnerka PRK Partners

Eva Nováková
Jana Pattynová
partnerka Pierstone

Vladimíra Glatzová

Marcela Káňová
partnerka Císař, Češka, Smutný

zakladatelka Glatzová & Co.

Na partnerku posílila teprve od října,
avšak v kanceláři, kde do té doby dominovali výhradně muži. V Císař, Češka,
Smutný vede tým zaměřený na veřejné
zakázky a hospodářskou soutěž.

Markéta Pravdová

Hana Gawlasová
partnerka Squire Patton Boggs

partnerka bnt attorneys in CEE
Specialistka na pracovní právo
je jedinou ženou ve čtveřici partnerů
české pobočky bnt attorneys
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in CEE. Kromě práva vystudovala
také fakultu mezinárodních vztahů
na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Je členkou Komory daňových poradců.

Kateřina Radostová
partnerka Radostová & Co.

Helen Rodwell
řídící partnerka, CMS

Monika Rutland
zakládající partnerka
rutland ježek

Lenka Vidovičová

Zuzana Šimonovská

partnerka AK Vidovičová,
členka představenstva ČAK

partnerka Šimonovská IP

Markéta Tvrdá

Zuzana Stuchlíková

partnerka Dentons

Stuchlíková & Partners
Má kombinaci vzdělání, která
se v advokacii nevidí. Kromě
práva vystudovala econometrii
na matematicko-fyzikální fakultě UK.
Specializuje se na finanční právo,
a ICT právo. Zastupuje mimo jiné
přední kryptoměnové společnosti.

Eva Svobodová
lokální partnerka
White & Case

Alena Vlachová
partnerka, Vepřek Caska Vlachová

Andrea Vejběrová
partnerka Hartmann, Jelínek, Fráňa a
partneři

Jana Sedláková

Klára Štěpánková

Kateřina
Winterling Vorlíčková

partnerka Sedlakova Legal

partnerka Kinstellar

společník BBH

TIPY REDAKCE

Karin
Pomaizlová

Marie
Talašová

Málokterá advokátní kancelář má tolik partnerek
jako Taylor Wessing. Zatím poslední, šestou, přivítala ve svém týmu od října. A je těžké jednoznačně
rozhodnout, která z dam je co do odbornosti a vlivu
na chod kanceláře významnější. Specialistku na IT
právo a právo duševního vlastnictví Karin Pomaizlovou
ale nejde opomenout. Je držitelkou řady prestižních
ocenění a hodnocení v mezinárodních žebříčcích, jako
jsou IP Stars nebo World Trademark Review 1000.

Marie Talašová není partnerkou, přesto si zaslouží
pozornost. Má celou řadu mezinárodních zkušeností, v českém prostřední nevšedních. Dříve pracovala
jako ředitelka odboru mezinárodní právní služby ministerstva financí a Česko zastupovala v mezinárodních arbitrážích, jako byl případ Mostecké uhelné.
Před nástupem na ministerstvo pracovala v USA,
kde se věnovala mezinárodním sporům a hromadným žalobám.

Simona
Hornochová

Iva
Chaloupková

Simona Hornochová není advokátkou ani právničkou,
vystudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy
univerzity v Brně. S advokacií je však pevně spjata.
V kanceláři Kocián Šolc Balaštík se zaměřuje mimo jiné
na daňové řízení včetně soudního přezkumu. V rámci
Komory daňových poradců se podílela na připomínkování návrhů zákonů z oblasti daní a účetnictví. V letech
2014 až 2015 byla náměstkyní ministra financí.

Ani Iva Chaloupková právo nevystudovala, přesto se
významnou měrou podílí na utváření image advokacie
a jejím vnímání veřejností. Jako mluvčí České advokátní komory informuje o tom nejdůležitějším, co se
v advokacii děje, od připomínek k projednávaným zákonům a nových trendů až po kárná řízení s advokáty.
Tváří komory je už více než deset let. Před tím pracovala jako tisková mluvčí na ministerstvu spravedlnosti.

partnerka Taylor Wessing

daňová poradkyně
Kocián Šolc Balaštík
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associate White & Case

vedoucí odboru
vnějších vztahů ČAK

NOTÁŘKY, EXEKUTORKY A INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ

Vendula Flajšhansová

Petra Hamplová

Jitka Wolfová

členka prezidia
Exekutorské komory

místopředsedkyně
Unie spolků insolvenčních správců

členka prezidia
Exekutorské komory

Vlasta Audyová

Lenka Kozlová je soudní exekutorkou
pro Plzeň-jih. Je aktivní i v rámci
Exekutorské komory, kde zasedá hned
ve dvou komisích.

Marie Sárová
předsedkyně revizní komise
Exekutorské komory

Katarína Maisnerová

Věra Sáblíková

notářka v Olomouci

Irena Bischofová
notářka v Olomouci

Helena Divišová
notářka v Hradci Králové

Eva Hepperová

soudní exekutorka v Praze

notářka v Praze

Olga Medunová

Alice Sedláková

insolvenční správkyně

notářka v Náchodě

notářka v Brně

Vladimíra Kotrlíková

Romana Nováková

Lucie Valentová

insolvenční správkyně

soudní exekutorka v Brně

Šárka Novotná

Jana Večerníková

notářka v Praze

notářka v Praze

notářka v Táboře

Lenka Kozlová
členka zkušební a vzdělávací komise
Exekutorské komory

PR001987

NOVINKA

PRÁVNÍ RÁDCE
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SOUDKYNĚ A STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ

Lenka Bradáčová

Kateřina Šimáčková

Daniela Zemanová

vrchní státní zástupkyně
v Praze

soudkyně
Ústavního soudu

prezidentka
Soudcovské unie

Ivana Hrdličková

Eurojust a podílí se na přípravě české
legislativy, právních předpisů Evropské
unie i mezinárodních smluv.

Jde o nejvyšší pozici, jakou v civilních
misích aktuálně zastává Čech.

předsedkyně Zvláštního tribunálu
pro Libanon

Kateřina Jirásková
vedoucí státní zástupkyně
Městského státního zastupitelství Brno

Marie Karfíková
předsedkyně Rozhodčího soudu při
Hospodářské a Agrární komoře ČR

Světlana Kloučková
ředitelka mezinárodního odboru
Nejvyššího státního zastupitelství

Anna Maříková

Irena Pelikánová

vedoucí státní zástupkyně

soudkyně Tribunálu
Soudního dvora EU (do srpna 2019)

Ivana Mlejnková

Barbara Pořízková

místopředsedkyně
Vrchního soudu v Praze

Jaroslava Novotná
státní zástupkyně,
vedoucí divize mise v Kosovu

místopředsedkyně
Nejvyššího správního soudu

Eustasie Rutarová
místopředsedkyně
Vrchního soudu v Olomouci

Věnuje se zejména oblasti mezinárodní
justiční spolupráce. Od roku 2015 je
vedoucí exekutivní divize mise EU
na podporu právního státu v Kosovu.

místopředsedkyně Ústavního soudu

Michaela Bejčková

Monika Křikavová

Hana Nová

soudkyně
Nejvyššího správního soudu

soudkyně
Městského soudu v Praze

soudkyně
Obvodního soudu pro Prahu 8

Jak na půdě Nejvyššího
správního soudu, tak
prostřednictvím přednášek
určených příslušníkům
právního stavu se zasazuje
o kultivaci právního jazyka.
Proniká tak do oblasti, které
zatím v Česku věnuje pozornost
jen zlomek právníků.

Projevila mimořádnou statečnost v kauze katarského prince
Sáního, ministerstvo spravedlnosti upozornila na vady
rozhodnutí katarských orgánů
o převzetí stíhání a v projednávání pokračovala i přes rozhodnutí tehdejšího ministra Pavla
Němce vydat Sáního do Kataru.

Je uznávanou nestorkou
českého opatrovnického
soudnictví. Na téma
opatrovnictví a výživného
a rodinného práva publikuje
a přednáší v Justiční akademii.
Podílela se rovněž na vzniku
zákona o rodině.

Je mezinárodně uznávanou expertkou
na oblast justiční spolupráce. Pracuje
také jako národní korespondentka pro

Milada Tomková

TIPY REDAKCE
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POLITIKA, SPOLEČNOST, AKADEMIE
Marie Benešová

Věra Kalvodová

ministryně spravedlnosti

vedoucí katedry trestního práva
Masarykovy univerzity

Veronika Bílková
místopředsedkyně Benátské komise

Klára Cetlová
náměstkyně ministryně spravedlnosti

Lenka Dupáková
náměstkyně ministryně financí

Petra Škvařilová‑Pelzl

Na ministerstvu financí má na starosti
mezinárodní vztahy a finanční trh.
Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
vyučuje regulaci finančních trhů
a teorii národního hospodářství.

soudkyně Tribunálu
Soudního dvora EU

Barbara Havelková

V září v evropském tribunálu
nahradila Irenu Pelikánovou,
které skončil mandát.
Již dříve přitom pracovala
u Soudního dvora EU jako úřednice.
Soudcovský mandát bude
zastávat do roku 2025.

docentka University of Oxford

Adéla Horáková
ředitelka Jsme fér

Eva Kostolanská
ředitelka sekce právní
Generálního finančního ředitelství

Eva Kružíková
ředitelka týmu Právní služby
Evropské komise
Patří k nejvýše postaveným Čechům
v Bruselu. Posláním právní služby, v níž
působí, je zastupovat komisi před soudy
EU a zajišťovat zákonnost a kvalitu
legislativních návrhů.

Monika Nedelková
finanční arbitr

Dana Prudíková
náměstkyně ministerstva
školství a tělovýchovy

místopředsedkyně
Vrchního soudu v Olomouci

Původním vzděláním právnička,
v posledních letech pracuje jako
dobrovolnice v organizacích
zabývajících se právy gayů a leseb.
Je jednou z hlavních tváří kampaně
Jsme fér, usilující o uzákonění
manželství pro homosexuální páry.

Na ministerstvu školství má na starosti
legislativu a mezinárodní vztahy.
Vystudovala právo a žurnalistiku.
V minulosti psala zákony také
na ministerstvu spravedlnosti.

Petra Vítková

Marie Chatardová

ministryně financí

Diana Vebrová

Alena Schillerová

státní zástupkyně Krajského
státního zastupitelství v Praze

stálá představitelka ČR při OSN

Specializuje se na daňovou kriminalitu
a na oblast zajišťování a odčerpávání
výnosů z trestné činnosti. Letos
v dubnu se jako jediná žena dostala
do užšího výběru na evropského
žalobce za Českou republiku.

Anežka Janoušková

veřejná ochránkyně práv

vedoucí oddělení
civilního práva procesního
ministerstva spravedlnosti

Markéta Trimble

Jana Zezulová
zástupkyně ředitele
legislativního a analytického odboru
Nejvyššího státního zastupitelství
Patří mezi uznávané experty
na oblast legislativy. Jako národní
korespondentka Nejvyššího
státního zastupitelství dlouhodobě
monitoruje oblast obchodování s lidmi,
zneužívání žen a dětí či domácího
násilí. Zabývá se také problematikou
nelegální migrace a zaměstnávání.

Na ministerstvu spravedlnost
působí jako vrchní ministerský rada
a od letoška vede také oddělení
civilního práva procesního. Podílí
se například na tvorbě zákona
o hromadných žalobách.

Ivana Janů
předsedkyně Úřadu pro ochranu
osobních údajů

Věra Jourová
místopředsedkyně Evropské komise

Anna Šabatová

profesorka
William S. Boyd School of Law

Helena Válková
zmocněnkyně pro lidská práva

Petra Zdražilová
vedoucí právní sekce
Kanceláře veřejného ochránce práv
Na úřadu veřejného ochránce
práv pracuje už od dob Otakara
Motejla. V poslední době se zasazuje
o kultivaci jazykového projevu
úřadu a snaží se ho více přiblížit lidem.
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PODNIKOVÉ PRÁVNIČKY
Marie Brejchová

Ivana Fára

Klára Novotná

prezidentka
Unie podnikových právníků,
podniková právnička PRE

CE head of legal for product, Tesco

senior legal lead, MEE SAP

Odpovídá za nastavení
dodavatelsko-odběratelských
vztahů Tesca. Získala ocenění
Podnikový právník 2019 v kategorii
Občanské a obchodní právo.

Vedoucí právní pozici v SAP
zastává od října letošního roku.
Před tím působila v Novartisu
a T-Mobilu, kde se věnovala
především ochraně dat.

Jana Herboczková

Jitka Piňosová

ředitelka právního útvaru, Aegon

právnička, Lego

Michaela Chaloupková

Diana Procházková

členka představenstva, ČEZ

ředitelka sekce HR, ČEPS

Tereza Ber
vedoucí právního
oddělení, Zentiva

Darhomíra Brejchová
vedoucí právního
oddělení, l’Oréal

Markéta Budkovská
vedoucí právního
oddělení, Bayer

Lucie Kubenová

Zuzana Průchová

vedoucí právního oddělení, Pficer

právnička, CZ.NIC

Ivana Burešová

Anna Leskotová

Tereza Rychtaříková

právnička, FTV Prima

vedoucí právního oddělení, Vodafone

Markéta Linhartová

Michaela Tomášková

vedoucí právního oddělení, BNP

výkonná ředitelka, Central Group

Lucie Mlčůchová

Veronika Válová

vedoucí právního oddělení, EUC

členka rady ředitelů, Trinity Bank

Petra Misterková

Alexandra Živělová

legal director AB Facility

vedoucí právního oddělení, VZP

ředitelka právního úseku,
UniCredit Bank

Margit Doležalová
chief compliance advisor,
data protection oﬀicer, ČSOB
Získala titul Pověřenec osobních
údajů 2018 udělovaný Spolkem pro
ochranu osobních údajů. Působí
také jako předsedkyně pracovní
skupiny pro ochranu osobních údajů
České bankovní asociace.

TIPY REDAKCE

Jitka
Hejduková

Markéta
Schormová

Jitka Hejduková není klasickou podnikovou právničkou, přesto její práce s podnikovým právem úzce
souvisí. Za Svaz průmyslu a dopravy se účastní
vyjednávání o klíčových právních předpisech s dopadem do firemního sektoru na půdě Rady hospodářské
a sociální dohody. Jednala tak například o kompromisní podobě novely zákoníku práce.

Podobně jako Jitka Hejduková ani Markéta Schormová
není klasickou podnikovou právničkou. Ze své pozice
se zasazuje o kultivaci pracovněprávních vztahů
v českém podnikatelském prostředí. Podílí se na připomínkování zákonů s dopadem na firemní sektor
a pomáhá tak prosadit podněty Hospodářské komory
na legislativním poli.

ředitelka sekce zaměstnavatelské
Svazu průmyslu a dopravy
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