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Císař, Češka, Smutný, přední advokátní kancelář v Česku, rozšířila řady svého vedení. Novými
partnerkami kanceláře se staly Markéta Šlejharová a Kateřina Šveřepová, které dosud obě působily
jako vedoucí advokátky. Šlejharová se zaměří na svěřenské fondy a corporate governance, agendou
Šveřepové budou především environmentální témata.
„Pokračujeme v trendu rozšiřování vedení, do něhož postupují naši mladší kolegové, kteří však
v kanceláři zpravidla působí dlouhodobě. Obě advokátky v kanceláři vedly specializované právní týmy,
které vybudovaly, a pro naše klienty dosáhly vynikajících výsledků,“ říká Jaromír Císař, společník
kanceláře Císař, Češka, Smutný.
Markéta Šlejharová
Markéta Šlejharová nastoupila do kanceláře před necelými šesti lety, a to na pozici advokátního
koncipienta. Od samého počátku svého působení se věnovala problematice správy majetku s
mezinárodním přesahem, konkrétně lichtenštejnským nadacím a v českém právním prostředí zejména
svěřenským fondům. Vedle oblasti správy majetku se Markéta Šlejharová zaměřovala taktéž na oblast
corporate governance související zejména s nastavením pravidel a rámce pro fungování a činnost
společností. Této tématice se bude věnovat i z pozice partnera kanceláře tak bude své know-how moci
sdílet napříč ostatními právními týmy a rozšířit tak rozsah svého působení i na nové klienty.
Kateřina Šveřepová
Kateřina Šveřepová nastoupila do kanceláře v roce 2014, a to na pozici advokátního koncipienta, díky
svým nejen odborným, ale i manažerským schopnostem byla už v roce 2015 jmenována vedoucí
advokátkou. Po mateřské dovolené prakticky na zelené louce vytvořila nový tým, v jehož čele stojí
dodnes. Ten se v poslední době úspěšně vyprofiloval na velmi specifické agendě spojené s klimatickými
změnami a celkovým přechodem EU na ekologičtější hospodářství a udržitelné podnikání a rozvoj.

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ je jednou z největších a tradičních advokátních kanceláří v České republice. Komplexní právní
poradenství poskytuje tým téměř 100 odborníků. Za více než 28 let působení na českém právním trhu si vydobyla reputaci
profesionální a spolehlivé advokátní kanceláře, která patří k významným představitelům české advokacie.
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