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TÉMA

Blížící se konec roku bývá 
u mnohých spojen s bilan‑
cováním. Co se v uplynu‑
lých dvanácti měsících po‑

vedlo, co o poznání méně 
a na co je lépe zapomenout. V redakci Právního 
rádce se stalo železnou tradicí, že máme závěr 
roku spojený se sestavováním žebříčku význam‑
ných právniček, tedy úspěšných žen s inspirativ‑
ním vlivem na obor a své okolí. 

Abychom byli maximálně objektivní, s přípravami 
začínáme vždy několik měsíců dopředu. Obnáší to 
projít stovky jmen, u každého z nich provést rešer‑
še, sesbírat podklady, porovnat řadu atributů, aby‑
chom na konci této mravenčí práce mohli s klidným 
srdcem říct: vybrali jsme ty nejlepší z nejlepších.

V dobách předcovidových bývalo zvykem, že 
korunovace královen českého práva byla zlatým 
hřebem slavnostního galavečera. Stejně jako loni 
nám ale ani letos platná protiepidemická opatře‑
ní nedovolují uspořádat společenský večer v té 
podobě, jakou bychom si přáli. Prostým porov‑
náním počtu jmen uvedených na následujících 
stranách s aktuálně platným nařízením minister‑
stva zdravotnictví zjistíme, že bychom nemohli 
pozvat ani všechny oceněné. 

Přesto naše čtenáře nechceme o v pořadí už 
sedmý žebříček významných právniček ochudit. 
Chceme jím ocenit dámy, které i letos posunuly 
hranice svých oborů, jsou inspirující ikonou hod‑
nou následování. Dokážou podnítit touhu se jim 
vyrovnat a velkoryse ukazují cestu, jak na to, tře‑
ba i těm, kteří jsou teprve na začátku své právnic‑
ké kariéry.

Kritéria pro hodnocení zůstávají stejná. Pře‑
devším nás zajímal vliv na společnost, kancelář 
nebo instituci, kde kandidátka působí. Důležité 
byly dosažené výsledky její práce a jak pronikaly 
do mediálního prostoru. U advokátek či státních 
zástupkyň nás zajímaly úspěšně dotažené pří‑
pady u soudu, významné transakce, u soudkyň 
míra potvrzování jejich rozhodnutí nadřízenými 
instancemi a citovanost rozsudků jejich senátů. 
A u všech adeptek jsme brali v úvahu i publikač‑
ní činnost a aktivitu v rámci různých profesních 
uskupení, zkrátka jak se o dotyčné za uplynulý 
rok psalo a mluvilo.

I tentokrát jsme aplikovali pravidlo, že z jed‑
né advokátní kanceláře zařazujeme do žebříčku 
vždy jen jednu reprezentantku. Může to být sice 
nespravedlivé vůči týmům, kde je úspěšných 
právniček na významných postech více. Na dru‑
hou stranu ani pokud bychom celý časopis věno‑
vali těm, které by si ocenění zasloužily, nedosta‑
lo by se patrně na všechny. Pro ostatní týmy to 
pak může být motivací k ještě lepším výkonům, 
které je třeba již v příštím ročníku mohou vynést 
na výsluní.

Ať už jsou to jména, která se na následujících 
šesti stránkách objevují úplně poprvé, nebo jde 
již o stálice v jednotlivých kategoriích, věříme, že 
zařazení do žebříčku bude povzbuzením do další 
práce jak pro jejich nositelky, tak pro jejich bu‑
doucí následovatelky. 

Martin Drtina
martin.drtina@economia.cz

Úspěšné právničky 
hodné následování
Žebříček významných žen v právnických 
profesích sestavuje měsíčník Právní rádce 
už posedmé. Více než stovka osobností 
posouvá hranice svých oborů.
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Monika Novotná
partnerka Rödl & Partner, 
místopředsedkyně ČAK

V rámci advokátní komory 
vedle funkce místopředsedkyně 
představenstva rovněž předsedá 

i rozpočtovému a hospodářskému 
výboru.

Michala Plachká
řídící partnerka Pure Legal 

místopředsedkyně ČAK

Založila ostravskou advokátní 
kancelář Pure Legal. Do letošního 

sněmu advokátní komory  
úspěšně kandidovala  

za platformu Komora 2.0.

Lucie Hrdá
zakládající partnerka AK Hrdá

Je nepřehlédnutelnou tváří ve veřejném 
prostoru, pokud jde o témata domácího 
či sexualizovaného násilí. Upozorňuje 

na nízké tresty pro pachatele těchto 
činů a některé případy spolu s kolegy 

zveřejňuje na webu beztrestu.cz.

Olga Beláňová
zakládající partnerka BBH

Martina Březinová
counsel AK Kinstellar

Monika Čírtková
samostatná advokátka

Anita Davidová
partnerka DBK Partners

Eva Dobrohrušková
Of Counsel DLA Piper

Petra Dolejšová
samostatná advokátka

Specializuje se na právo v oblasti 
marketingu, médií, GDPR a ochranu 

značky. Je aktivní i na sociálních sítích, 
kde v rámci iniciativy Bez paragrafů 

srozumitelně školí právní témata.

Klára Doležalová
partnerka  

Moreno Vlk & Asociados

Dagmar Dubecká
řídící partnerka  

Kocián Šolc Balaštík

Barbara Simon 
Dunovská

zakladatelka Dunovská & Partners

Jana Felixová
partnerka Felix & spol.

Adéla Francúzová
řídící partnerka KŠD Legal

Adéla Gajdová
zakládající partnerka Urbášek 

Partners

Hana Gawlasová
partnerka Squire Patton Boggs

Vladimíra Glatzová
zakladatelka Glatzová & Co.

Jana Zwyrtek 
Hamplová

samostatná advokátka

Alice Hejzlarová
řídící partnerka LP Legal

Milena Hoffmanová
partnerka Baker & McKenzie

Karolína Horáková
partnerka Skils

Hana Himmatová
partnerka AK Žižlavský

Tereza Hošková
vedoucí advokátka Weinhold Legal

Iveta Jančová
partnerka Brož & Sokol & Novák

Marie Janšová
partnerka Legalité

Patří mezi nejdoporučovanější 
specialistky na pracovní právo. Je členkou 

kolegia expertů Asociace pro rozvoj 
kolektivního vyjednávání a pracovních 
vztahů a předsedkyní představenstva 
Czech Employment Law Association.

Lucie Ježková
partnerka  

Trojan, Doleček a partneři

Eva Ostruszka Klusová
partnerka Forlex

Martina Krákorová
partnerka Wilsons

ADVOKACIE
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Kateřina Malá
zakládající partnerka Urban & Hejduk

Monika Mašková
partnerka PRK partners.

Petra Myšáková
counsel Allen & Overy

Specializuje se na bankovnictví. 
Získala ocenění Rising star 

od Euromoney Legal Media Group 
pro výrazné tváře bankovní praxe.

Veronika Odrobinová
partnerka GT Legal

Jana Pattynová
partnerka Pierstone

Jiřina Procházková
partnerka Deloitte Legal

Nataša Randlová
partnerka Randl Partners

Klára Rücklová
advokátka GHS Legal

Jana Sedláková
partnerka Sedlakova Legal

Petra Sochorová
counsel Havel & Partners

Odbornice na pracovněprávní 
problematiku je současně česká 
šachová mezinárodní mistryně 

z roku 1999.

Eva Svobodová
lokální partnerka  

White & Case

Kateřina Šveřepová
partnerka  

Císař Češka Smutný 

Markéta Tvrdá
partnerka Dentons

Andrea Vejběrová
partnerka Hartman, Jelínek, Fráňa 

a partneři

Dominika Veselá
partnerka  

Eversheds Sutherland

Lucie Dolanská 
Bányaiová
partnerka 
AK Bányaiová Vožehová

Zastupovala významné společnosti v řízeních před 
antimonopolním úřadem. Řadu úspěchů dosáhla 
i při zastupování klientů ve sporech týkajících se 
nekalé soutěže. V letošním sněmu České advokátní 
komory úspěšně kandidovala do jejího představenstva. 
Na pražské právnické fakultě vede semináře meziná‑
rodního práva soukromého.

Janka 
Brezániová
partnerka Taylor Wessing

Advokátní kancelář Taylor Wessing se v českém, ale 
i v evropském kontextu vymyká tím, že má víc partne‑
rek než partnerů. Jednou z nich je Janka Brezániová. 
Specializuje se na poskytování právních služeb v oblas‑
ti fúzí a akvizicí a práva obchodních korporací. Vedle 
toho vede i tým pracovního práva. Předtím sbírala 
zkušenosti v advokátní kanceláři JŠK, kde pracovala 
na pozici senior associate. 

TIPY REDAKCE

Lucie Kalašová
Of Counsel,  
bpv Braun Partners

Lucie Kalašová se zaměřuje převážně na problema‑
tiku pracovního práva a oblast ochrany osobních 
údajů. V této sféře se věnuje publikační i přednáško‑
vé činnosti, včetně specializovaných seminářů pro 
právníky v rámci Beck Akademie. Dále se specializuje 
na poradenství v oblasti práva obchodních společností, 
obchodního práva a zastupování v pracovněprávních 
soudních sporech. 

Marie 
Koričanská
zakládající partnerka  
BKS advokáti

Její parketou je zejména právo obchodních společ‑
ností a pracovní právo. Bohaté zkušenosti má rovněž 
v oblasti mezinárodního práva soukromého a práva 
mezinárodního obchodu, které vyučovala na pražské 
právnické fakultě. Je členkou rozkladové komise mini‑
sterstva financí ve věcech státního dozoru nad hazard‑
ními hrami a loteriemi.
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NOTÁŘKY, EXEKUTORKY A INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ

Lucie Balýová
advokátka  

a insolvenční správkyně  
v Praze

Irena Bischofová
notářka v Olomouci

Marcela Dvořáčková
exekutorka  

v Hradci Králové

Vendula Flajšhansová
členka prezidia  

Exekutorské komory

Petra Hamplová
insolvenční správkyně  

v Zábřehu

Eva Hepperová
předsedkyně Spolku  

moravských insolvenčních  
správců

Veronika Jakubovská
exekutorka  

v Kutné Hoře

Pavlína Jašková
insolvenční správkyně  

v Chromči

Vladimíra Kotrlíková
prezidentka Notářské komory  

Českých Budějovicích,  
notářka v Táboře

Kateřina Martínková
insolvenční správkyně  

v Ostravě

Romana Nováková
insolvenční správkyně  

v Praze

Šárka Novotná
prezidentka Notářské komory  

v Praze

Hana Kaufmanová 
Plášilová

exekutorka v Praze 7

Věra Sáblíková
notářka v Praze

Je členkou prezidia Notářské komory 
a předsedkyně její dohledové komise

Alice Sedláková
viceprezidentka Notářské komory  

v Brně

Olga Spoustová
viceprezidentka Notářské komory  

pro Prahu

Petra Vlčková
viceprezidentka Notářské komory  

v Ostravě, notářka v Karviné

Jitka Wolfová
exekutorka pro Plzeň‑město

Kateřina Zlámalová
notářka v Kroměříži, členka 

prezidia Notářské komory v Brně

Pavla Fučíková
členka prezidia 

Exekutorské komory

Lenka Vidovičová
místopředsedkyně sekce 

pro insolvenci ČAK
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Michaela Bejčková
soudkyně 

Nejvyššího správního soudu

Simona Bradáčová
místopředsedkyně 

Městského soudu v Praze

Lenka Ceplová
předsedkyně 

Krajského soudu 
v Ústí nad Labem

Miluše Došková
soudkyně 

Nejvyššího správního soudu, 
předsedkyně soudcovské rady

Martina Flanderová
předsedkyně Krajského soudu 

v Českých Budějovicích

Ivana Hrdličková
předsedkyně 

Zvláštního tribunálu pro Libanon

Kateřina Jirásková
městská státní zástupkyně v Brně

Miroslava Jirmanová
soudkyně Nejvyššího soudu ČR

Martina Kouřilová
místopředsedkyně Vrchního soudu 

v Olomouci

Veronika Křesťanová
místopředsedkyně 

Městského soudu v Praze

Monika Křikavová
soudkyně 

Městského soudu v Praze

Mediálně nejznámějším případem, 
který řešila, byla kauza katarského 
prince bin Sáního odsouzeného 

za pohlavní zneužívání dívek. 
Kvůli výhrůžkám od úplatného soudce 

Ondřeje Havlína byla pod policejní 
ochranou.

Anna Maříková
krajská státní zástupkyně  

v Plzni

SOUDKYNĚ A STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ

Kateřina Šimáčková
soudkyně Evropského soudu 

pro lidská práva

Lenka Bradáčová
vrchní státní zástupkyně 

v Praze

Martina Radkova
viceprezidentka Soudcovské unie 

a soudkyně Krajského soudu 
v Olomouci

TIPY REDAKCE

Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského 

soudu v Praze

Vede největší soud v zemi. 
V justici působí nepřetržitě 

od roku 1985. Postupně 
byla předsedkyní nebo 
místopředsedkyní čtyř 

pražských obvodních soudů. 
V soudcovských kruzích 
platí za ráznou, přísnou, 
náročnou a energickou.

Daniela Smetanová
náměstkyně městského 

státního zástupce v Praze

Dříve působila u pražského 
vrchního státního zastupitelství. 

Dozorovala zde rozsáhlou 
kauzu Metropolitního 

spořitelního družstva nebo 
případ údajného zmanipulování 

elektronického losování 
veřejných zakázek.

Zuzana Ursová
místopředsedkyně 
Okresního soudu 

v Rychnově nad Kněžnou

Je členkou Rady kolegia 
trestního práva Soudcovské 
unie. Působí v redakční radě 
časopisu Soudce. Je rovněž 

členkou Republikového výboru 
pro prevenci kriminality.
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Marie Benešová
ministryně spravedlnosti  

v demisi

Kamila Bubelová
vedoucí katedry teorie práva 

a právních dějin 
Univerzity Palackého v Olomouci

Klára Cetlová
náměstkyně ministryně 

spravedlnosti pro dohled a justici

Je členkou rozkladové komise 
České národní banky.  

Na ministerstvo spravedlnosti 
přestoupila z resortu 

financí, kde působila jako 
ředitelka odboru legislativy 

finančního dohledu a ředitelka 
odboru finančních trhů.

Kateřina Eichlerová
katedra obchodního práva 

Univerzity Karlovy

Monika Forejtová
vedoucí katedry ústavního 

a evropského práva 
Západočeské univerzity

Kateřina Frumarová
vedoucí katedry správního 
práva a finančního práva 

Univerzity Palackého v Olomouci

Barbora Havelková
docentka  

University of Oxford

Zaměřuje se na antidiskriminační 
právo, vztah genderu a práva 
a feministické právní studie

Marie Chatardová
stálá představitelka ČR  

při OSN

Marta Chromá
proděkanka a vedoucí katedry 

jazyků Právnické fakulty  
Univerzity Karlovy

Ilona Jančářová
vedoucí katedry práva životního 
prostředí a pozemkového práva 

Masarykovy univerzity

Věra Kalvodová
vedoucí katedry trestního práva 

Masarykovy univerzity

Marie Karfíková
vedoucí katedry finančního práva 
a finanční vědy Univerzity Karlovy

Monika Nedelková
finanční arbitr

Jarmila Pavlátová
vedoucí katedry pracovního práva 

a práva sociálního zabezpečení 
Západočeské univerzity

Helena Prášková
proděkanka a vedoucí katedry 

správního práva Univerzity Karlovy

Kateřina Ronovská
vedoucí katedry občanského práva 

Masarykovy univerzity

Alena Schillerová
ministryně financí v demisi

Soňa Skulová
vedoucí katedry správní vědy 

a správního práva 
Masarykovy univerzity

Monika Šimůnková
zástupkyně veřejného ochránce 

práv

Katarína Šipulová
vedoucí Ústavu pro otázky 

soudnictví 
Masarykovy univerzity

Helena Válková
zmocněnkyně pro lidská práva

POLITIKA, SPOLEČNOST, AKADEMIE

Jolana Maršíková
místopředsedkyně Krajského soudu 

v Hradci Králové

Je služebně nejstarší insolvenční 
soudkyní v zemi. Insolvencím se 

věnuje téměř tři desetiletí, přednáší 
tuto problematiku na Justiční 

akademii a vytvořila i učební skripta 
insolvenčního práva.

Barbara Pořízková
místopředsedkyně Nejvyššího 

správního soudu

Zdeňka Šindelářová
místopředsedkyně Vrchního soudu 

v Olomouci

Petra Škvařilová‑Pelzl
soudkyně Tribunálu  
Soudního dvora EU

Milada Tomková
místopředsedkyně 
Ústavního soudu

Eva Vašíčková
náměstkyně krajského 

státního zástupce v Praze

Diana Vebrová
místopředsedkyně 

Vrchního soudu v Olomouci

Petra Vítková
státní zástupkyně 

Krajského státního zastupitelství 
v Praze

Stala se evropskou pověřenou 
žalobkyní u Úřadu evropského 

veřejného žalobce. Má pravomoc 
ve věcech proti ekonomickým 
zájmům EU, včetně podvodů 

z evropských fondů.

Daniela Zemanová
soudkyně 

Městského soudu v Praze, 
bývalá prezidentka 
Soudcovské unie
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Marie Brejchová
prezidentka 

Unie podnikových právníků, 
podniková právnička PRE

Slavomíra Barníková
Legal Counsel, Coca‑Cola HBC

V rámci ocenění Podnikový právník 
2021 byla právní kancelář Coca‑Cola 

HBC hodnocena vysoko pro 
rozsáhlou komplexní činnost. Tým 

právníků se zaměřil na zjednodušení 
a automatizaci standardních 

právních vzorů a procesů.

Denisa Bellinger
country counsel, 
Hewlett Packard

Tereza Ber
vedoucí právního oddělení, 

Zentiva

Ivana Burešová
ředitelka právního úseku 

UniCredit Bank

Jitka Pišl Drábková
pověřenec pro ochranu 

osobních údajů Česká pošta

Ivana Fára
CE head of legal for product, Tesco

Suzana Hakobjan
vedoucí právního oddělení 

a členka výkonného výboru, 
Ezpada AG

Získala ocenění v kategorii 
Perspektiva 2021 za koordinaci 
spolupráce interních právníků 
s managementem i externích 

právních týmů v různých jurisdikcích.

Karolina 
Helebrantová

vedoucí kompetenčního centra 
Commercial Legal Support, 

T‑Mobile Czech Republic 
a Slovak Telekom

Jitka Hlaváčková
poradkyně generální ředitelky 

Svaz průmyslu a dopravy 
a viceprezidentka Unie 
podnikových právníků,

Dominika Kozáková
Oborová zdravotní pojišťovna 
zaměstnanců bank, pojišťoven 

a stavebnictví a viceprezidentka 
Unie podnikových právníků

Martina Kučerová
ředitelka právní divize, 

Air Bank

Petra Nádr
ředitelka právního oddělení, 

Plzeňský Prazdroj

Klára Novotná
Lead Senior Legal Counsel, SAP

Zuzana Novotná
Legal Counsel, 

Agrofert

Veronika Pánková
vedoucí odboru compliance, 

Kooperativa

Zuzana Průchová
právnička, CZ.NIC

Tereza Rychtaříková
vedoucí právního týmu, Vodafone

Klára Warlop
vedoucí personálně‑právního 

střediska UNILES

PODNIKOVÉ PRÁVNIČKY

Vladimíra 
Chlandová
ředitelka právního oddělení 
T‑Mobile Czech Republic a Slovak Telekom

U mobilního operátora T‑Mobile začínala před 
čtyřmi lety na pozici manažera regulačních záleži‑
tostí. Nyní je v pozici ředitelky právního oddělení 
zodpovědná za komplexní právní agendu české 
i slovenské divize. V minulosti byla i předsedky‑
ní představenstva České asociace elektronických 
komunikací.

Katarina Picq
vedoucí právního oddělení 
Renault

Ve službách českého a slovenského zastoupení au‑
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