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Praha, 16. května 2014 (ČAP) – Česká asociace právniček slaví 10. výročí. Při této příležitosti 
uspořádala v Praze dne 15. května konferenci. Zúčastnily se jí advokátky, podnikové právničky, 
notářky, soudkyně, státní zástupkyně a soudní exekutorky. 
 
Na sympoziu, které se konalo v budově České spořitelny v Rytířské ulici v Praze, přednášely významné 
české právničky. První blok byl věnován rodinnému právu ve světle legislativních změn. Téma 
odborně zaštítila JUDr. Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti a advokátka. S příspěvkem 
rovněž vystoupila JUDr. Libuše Kantůrková, předsedkyně Sdružení rodinněprávních a opatrovnických 
soudců ČR. 
 
Druhý blok pojednával o aktuálních poznatcích nejen ze sféry obchodního práva v novém právním 
prostředí a moderovaly jej Mgr. Iva Jermanová, prezidentka České asociace právniček, 
viceprezidentka Evropské asociace právniček a advokátka, a JUDr. Violeta Jiráčková, členka České 
asociace právniček a advokátka. Lektorkami byly JUDr. Jana Tvrdková, bývalá prezidentka 
Exekutorské komory ČR a soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 4, jež se zabývala 
exekučním postihem společného jmění manželů, Mgr. Lenka Marynková, soudkyně Obvodního soudu 
pro Prahu 10, která se zaměřila na institut ztíženého společenského uplatnění a novou úpravu 
náhrady bolestného, a JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR, 
podniková právnička Pražské energetiky, a. s., jež přednesla referát k některým otázkám aplikace 
zákona o obchodních korporacích. Po skončení odborné konference program pokračoval kulturní 
částí, v níž vystoupil Alfred Strejček a Štěpán Rak. 
 
„Účel akce byl naplněn na sto procent. Kromě jiného jsme si připomněly historii České asociace 
právniček, promítaly jsme si fotografie z prvního, ustavujícího zasedání, na němž nás svou návštěvou 
poctila tehdejší první dáma Velké Británie Cherrie Booth Blair. A hovořily jsme i o tom, co bychom 
chtěly do budoucna. Rády bychom častěji organizovaly podobná setkání, budeme se snažit, aby se o 
České asociaci právniček více vědělo a aby se naše členská základna dál úspěšně rozrůstala,“ uvedla 
Mgr. Iva Jermanová, prezidentka České asociace právniček. 
 
Česká asociace právniček, z. s., (www.ewla.cz) vznikla 14. května 2004 v Praze. Byla založena 
z podnětu Evropské asociace právniček (European Women Lawyer's Association, www.ewla.org). 
V současné době sdružuje více než 50 právniček z různých profesních komor. Cílem sdružení je mimo 
jiné zvýšit právní vědomí občanů a zlepšit mravní a kulturní úroveň společnosti výkonem právnické 
profese. „Česká asociace právniček funguje už deset let a mám dojem, že ženy působící v právnických 
profesích za tuto dekádu získaly větší sebevědomí, vliv a je o nich více slyšet. Právničky působí 
v mnoha odvětvích a i na právnických fakultách vidíme, že přibývá studentek,“ doplnila za organizační 
výbor konference JUDr. Marie Brejchová, LL.M., prezidentka Unie podnikových právníků ČR. 
 
 
 
 
 


