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JAKO HLAVNÍ PRIORITU

V PŘEDSTAVENSTVU BY SE CHTĚLA VĚNOVAT PŘEDEVŠÍM
•

výkonu advokacie v regionech,

•

tématu Advokát – insolvenční správce a jeho činnost v insolvenčním
oboru,

•

hospodaření ČAK.

DALŠÍ PROGRAMOVÉ PRIORITY
•

odstranění nerovností v oblasti sociálního zabezpečení rodičů vykonávají cích
advokacii jako OSVČ (pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského
příspěvku),

•

vzdělávání advokátů, zejména v regionech s využitím moderních technologií ,

•

rozšíření působnosti regionálních představitelů,

•

zachování tradičních hodnot advokacie.

„Při práci v představenstvu se zaměřuji na to, aby advokacie byla skutečně jen jedna – bez
ohledu na to, zda advokát působí v Praze nebo v regionech. Proto se snažím být „spojkou“ –
žádný advokát by neměl mít pocit, že jeho názor je méně důležitý pouze proto, že nepůsobí
v centru. Zatímco v minulých letech bylo působení ČAK v regionech zaměřeno převážně na
vzdělávání, v budoucnu považuji za vhodné, aby stavovský život byl mnohem živější. Po
zkušenostech z „koronavirového kolapsu“ ve společnosti se zaměřím na vhodnou kombinaci
osobních a online setkání.
Dalším mým profesním zaměřením je oblast insolvencí, ve které se mnozí z nás úspěšně
uplatňují, proto se budu i nadále snažit, aby advokáti i nadále byli vedoucí profesní skupinou
na tomto poli.
Práce v rozpočtovém a hospodářském výboru a advokátní profese samotná mě přivedla
k další – a ano, jsem si toho vědoma – ambiciózní programové prioritě. Mladá generace
advokátů-rodičů, vykonávající svou profesi jako OSVČ, naráží na těžkosti a nerovnosti
v oblasti sociálního zabezpečení (peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek) a musí
překonávat bariéry, které jim brání důstojně žít a vykonávat svou profesi. Toto znevýhodnění
je v současné době předmětem soudních sporů a já doufám, že výsledky povedou i ke změně
legislativy na tomto poli. Je zřejmé, že cesta je to dlouhá, ale stojí za to se po ní vydat…“

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS KANDIDÁTKY
•

1981 až 1985 – Právnická fakulta Jana Evangelisty Purkyně Brno, ukončeno státní
závěrečnou zkouškou v roce 1985

•

1989 – rigorózní řízení a udělení titulu JUDr. na Právnické fakultě Jana Evangelisty
Purkyně Brno

•

1995 – zápis do seznamu advokátů České advokátní komory pod evidenčním číslem
3653

•

1996 až 1998 – členka vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

•

2008 až 2010 – externí vyučující na Právnické fakultě UP v Olomouci (obor Konkurzní
a insolvenční právo)

•

2011 až 2013 – zástupce České advokátní komory pro zkoušky insolvenčních správců
pro Ministerstvo spravedlnosti ČR

•

od roku 2009 dosud – osvědčení o vykonání rozdílové zkoušky insolvenčního správce
s právem vykonávat činnost insolvenčního správce

•

od roku 2009 dosud – jmenování ministryní spravedlnosti jako členka zkušební komise
pro advokátní zkoušky pro obor Obchodní právo

•

2010 až 2014 – členka Asociace insolvenčních správců, členka Rady expertů ASIS

•

2011 – absolvování kurzu Mediace a mediační techniky (60 hodin) pod záštitou České
advokátní komory a Bruselské advokátní komory se závěrečnou zkouškou dne 7. 10.
2011

•

od roku 2012 dosud – jmenování zkušebním komisařem pro zkoušky mediátora
a zkoušky z rodinné mediace při Ministerstvu spravedlnosti ČR

•

2012 až 2018 – výkon funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením

•

2012 až 2014 – absolvování studijního oboru „LL.M. in Corporate Law“ na Masarykově
Univerzitě v Brně pod patronací Nottingham Trent University, UK, s oprávněním
nositele titulu „LL.M.“

•

od roku 2014 dosud – 1. náhradnice kárného senátu Nejvyššího správního soudu ve
věcech soudních exekutorů

•

od roku 2017 dosud – zástupce České advokátní komory ve Federation des Barreaux
d´Europe (FBE)

•

od roku 2006 dosud – regionální představitelka České advokátní komory pro Region
Střední Morava

•

od roku 2009 dosud – členka představenstva České advokátní komory

•

od roku 2010 dosud – členka Rozpočtového a hospodářského výboru ČAK

•

od roku 2012 – členka a od roku 2017 místopředsedkyně Sekce ČAK pro insolvenční
právo

•

od roku 2016 dosud – předsedkyně Komise ČAK pro prominutí, snížení a prodloužení
splatnosti povinných plateb advokátů

•

od roku 2017 dosud – členka Sekce pro mezinárodní právo (ČAK)

•

školitelka ČAK pro advokátní koncipienty v oboru insolvenční právo

•

přednášky v rámci odborných konferencí ČAK a epravo.cz (Soukromé právo), Charita
Olomouc

•

hovoří anglicky (studijní pobyt na Hofstra University New York Hampstead, USA,
1996)

Publikační činnost
•

odborné články v rámci odborných konferencí ČAK a epravo.cz (Soukromé právo),
Charita Olomouc, Bulletin advokacie, Rodinné listy apod.

•

v rámci autorského kolektivu spoluautorka Velkého komentáře nakladatelství C. H.
Beck, Praha, 2019 („Insolvenční zákon“)

