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„Nezávislost, respekt, spolupráce.“
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JAKO HLAVNÍ PRIORITU
Je členkou platformy MODERNÍ ADVOKACIE a podporuje její program.

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

podpoře žen – advokátek a koncipientek – při výkonu advokacie.

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

vzdělání, rozvoj a vedení advokátních koncipientů,

•

vzdělání a rozvoj advokátů,

•

mezioborová spolupráce advokátů a jiných právnických profesí ,

•

modernizace informačních systémů, které jsou k dispozici advokátům,

•

vytvoření systému procesů a dokumentů dostupných advokátům, které jim
pomohou při výkonu advokacie,

•

transparentnost (procesů) Komory vůči advokátům a odborné veřejnosti.

„Do představenstva České advokátní komory kandiduji zejména s cílem podporovat při
výkonu advokacie ženy-advokátky a ženy-koncipientky. Jsem připravena spolupracovat
s každým, kdo má rozumný přístup a jeho/její kroky budou konstruktivní ve vztahu
k nezávislosti advokacie, zákonné povinnost mlčenlivosti, vlastní kontrolní a kárné
pravomoci ČAK, finanční soběstačnosti ČAK a vlastnímu vzdělávání a zkoušení advokátních
koncipientů.“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTKY
•

je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1997)

•

od ledna 2001 je advokátkou

•

je partnerkou advokátní kanceláře Squire Patton Boggs

•

jako advokátní koncipientka pracovala v advokátních kancelářích Sodomka, Souček,
Jindra, Mokrý a partneři a Linklaters & Alliance; jako advokátka v advokátních
kancelářích Linklaters/Kinstellar (od roku 2001 do roku 2014) a Squire Patton Boggs
(od roku 2014)

•

od roku 2017 je členkou Kontrolní rady České advokátní komory

•

od počátku své advokátní praxe se věnuje převážně právu informačních technologií
a elektronických komunikací, včetně aspektů ochrany dat a ochrany soukromí,
a pracovněprávnímu poradenství v kontextu forenzních a compliance vyšetřování,
ochrany soukromí na pracovišti a zpracování osobních údajů

•

má významné zkušenosti s mezinárodními korporátními transakcemi, koordinací
právního poradenství ve více jurisdikcích a s projektovým řízením transakčního
a regulatorního poradenství

•

prostřednictvím mezinárodních a lokálních firemních programů a prostřednictvím
mentoringu se věnuje vyváženému a smysluplnému rozvoji advokacie:
•
•
•
•
•

•

podporou profesního rozvoje advokátních koncipientů a začínajících advokátů,
podporou žen a dívek pracujících v advokacii na právnických i neprávnických
pracovních pozicích,
vytvářením rozhraní pro vzorové procesy a dokumenty pro výkon advokacie,
vytvářením vzorové dokumentace a podporou praktických a inovativních
výstupů, a
nastavováním vysokých standardů a best practices v transakční a regulatorní
práci a rozvoji vztahu s klientem.

je členkou správní rady Pro bono aliance a mentorkou programu MyOdyssey

