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Advokátka Kateřina Šveřepová z advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ získala druhé místo
v kategorii Talent roku na soutěži Právník roku 2018. Uspěla s prací Fenomén hromadné žaloby jako
projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti. Právě tématu hromadných žalob se mimo
jiné věnuje i ve své praxi, kde pečuje o klienty z oblastí automobilového průmyslu, železniční
dopravy, energetiky a bankovnictví.
Kateřina Šveřepová dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012
s diplomovou prací na téma Transplantační zákon – právní a etické problémy při jeho aplikaci. Praxi
získávala již během studií v menších kancelářích a také na odborných stážích u pražských obvodních
soudů. Od roku 2014 do současnosti spolupracuje s advokátní kanceláří CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, kde
se věnuje komplexním právním službám především pro klienty z oblasti automobilového průmyslu,
železniční dopravy, energetiky a bankovnictví. Zabývá se intenzivně také tématem institutu
hromadných žalob, jehož zavedení do českého práva momentálně probíhá. S prací na toto téma získala
druhé místo na soutěži Právník roku 2018 v kategorii Talent roku.
Ocenění získala jen několik měsíců po návratu z mateřské dovolené. „Ceny si velmi vážím i proto, že
v rychlém tempu pracovního a rodinného života nebylo jednoduché si na psaní práce najít klid
a dostatek času. Jsem ráda, že všechno úsilí, kdy jsem navíc musela malého syna odhánět od počítače,
mělo smysl. Ocenění a s tím spojenou publicitu beru jako výjimečnou možnost ukázat výsledek své práce
a prezentovat veřejnosti téma, které považuji za opravdu klíčové, a které bude podle mého v roce 2019
velice rezonovat. Téma hromadných žalob je u nás skutečně velice aktuální,“ vysvětluje Kateřina
Šveřepová.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ v průběhu své 26leté právní praxe v domácím i mezinárodním prostředí získala reputaci stabilní
a nezávislé společnosti. S téměř 100členným týmem patří mezi největší české advokátní kanceláře. Díky širokému spektru
poskytovaných služeb je schopna zajistit špičkový právní servis klientům ve všech oblastech jejich činnosti. V rámci své
specializace klade důraz zejména na právo obchodní, pracovní, správní, právo veřejných zakázek, hospodářské soutěže
či na insolvenční právo. Pošesté v řadě získala kancelář ocenění v soutěži Právnická firma roku 2018 v kategorii Pro bono
a společenská odpovědnost. V loňském roce se stala historicky prvním laureátem Ceny za odpovědný růst v žebříčku CZECH
TOP 100.
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