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Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1989). Titul JUDr. získala v témže 
roce rovněž na Univerzitě Karlově v Praze. 

Monika Novotná se věnuje advokacii od absolvování studia, jako koncipientka začínala v r. 1989 
v Praze v Advokátní poradně č. 2. Od r. 1995 je advokátem zapsaným v seznamu advokátů ve- 
deném Českou advokátní komorou. V letech 2013 až 2017 působila jako člen kontrolní rady ČAK, 
od r. 2017 je členkou představenstva ČAK a od r. 2019 místopředsedkyní ČAK. V advokátní ko- 
moře působí i jako předsedkyně odborné sekce pro veřejné právo a jako zkušební komisař pro 
advokátní zkoušky v oboru obchodního práva. Je rovněž náhradní členkou kárného senátu Nej- 
vyššího správního soudu. V ČAK se věnuje především problematice hospodaření a legislativní 
činnosti v oblasti veřejného práva. 

Ve společnosti Rödl & Partner působí od roku 1993, nejdříve jako advokátní koncipient, od roku 
1995 jako advokát. V pražské pobočce Rödl & Partner zastává funkci vedoucího oddělení daňo- 
vého práva a daňového poradenství a současně i vedoucího pracovní skupiny Litigation. V roce 
2015 se stala Equity Partnerem skupiny Rödl & Partner. 

Dlouhodobě se specializuje na problematiku správního, obchodního a občanského práva se za- 
měřením na zdravotnické právo, daňové právo a litigaci. Zastupuje řadu společností působících 
v oblasti zdravotnictví, a to jak poskytovatele zdravotních služeb, tak distributory léčiv, lékárenské 
řetězce a dodavatele lékárenských software. 

Monika Novotná je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací, např. Daňové řízení (C. 
H. Beck 2019), řady Nový občanský zákoník (Grada Publishing 2014 a 2017) – Principy a základní
pojmy, Smluvní právo, Dědické právo, Zákona o obchodních korporacích s komentářem (Verlag
Dashöfer 2014) nebo Zákona o dani z nemovitých věcí – komentář (Wolters Kluwer 2016). V
současné době připravuje C. H. Beck k vydání její Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty.
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Pravidelně publikuje v periodikách EURO, Lidové noviny, epravo.cz, Právní rádce, Advokátní de- 
ník nebo Bulletin advokacie. Pravidelně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti, např. na 
konferencích Soukromé právo nebo Insolvenční kongres. 

 
Je nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finančního práva. 

Hovoří česky (rodilý mluvčí), německy, anglicky a rusky. 

Monika Novotná je vdaná, její manžel JUDr. Petr Novotný je vedoucím partnerem Rödl & Partner 
pro Českou republiku. Její syn JUDr. David Novotný je advokátem, dcera JUDr. Dominika No- 
votná je advokátní koncipientkou a doktorandkou katedry občanského práva PF UK. 

 
 
 
 


