
JUDr. Pavlína
Vondráčková, Ph.D.

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1, Česká republika

T +420 236 163 710, 731 194 158
E pavlina.vondrackova@roedl.com

Pavlína Vondráčková je advokátkou Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. se specializací na korporátní
a rodinné právo.

Pavlína Vondráčková získala titul doktora práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v roce 1986 a na stejné fakultě pak v roce 2015 i titul Ph.D. Od roku 2003 působí jako odborný
asistent na katedře finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze, kde se věnuje přednáškové činnosti, vedení seminářů v rámci magisterského studijního
programu a dalších specializovaných seminářů pro tlumočníky, JURIDIKUM apod.

Pavlína Vondráčková v rámci své odborné činnosti působila jako předsedkyně kontrolní komise
Jednoty českých právníků, členka poradního orgánu Ministerstva práce a sociálních věcí pro
mezinárodní únosy dětí a jako členka Rady Fondu ohrožených dětí. Od roku 2013 působí jako
členka Kárné komise České advokátní komory a od roku 2018 jako členka zkušební komise pro
advokátní zkoušky.

Je autorkou a spoluautorkou desítek časopiseckých a knižních publikací (včetně monografií a
několika vysokoškolských učebnic finančního práva).

Dlouhodobým cílem Pavlíny Vondráčkové je, aby Česká advokátní komora:
- byla otevřenou, moderní, prosperující, nezávislou a samosprávnou stavovskou organizací,

která by byla vůči členům advokátní komory i vůči veřejnosti transparentní,
- byla flexibilní a přizpůsobovala se novým trendům,
- byla pro své členy zázemím, které jim dává oporu v jejich činnosti v podobě vytváření

judikatury kárných rozhodnutí a umožňuje jim orientaci v typových pochybení zjištěných
kárnou komisí,

- byla pro své členy platformou pro výměnu odborných názorů, jakož i názorů týkajících se
změn v jejím směřování,

- poskytovala svým členům jistotu a oporu, byla silným subjektem schopným zamezit účelovým
stížnostem,  ale zároveň potírala jednání narušující důstojnost advokátního stavu a
dodržování pravidel profesionální etiky,

- důrazně čelila politickým a jiným  tlakům z vnějšího prostředí a snahám narušit nezávislost
advokátního stavu,

- spolupracovala s ostatními advokátními komorami v zahraničí a vyměňovala si s nimi
zkušenosti.

mailto:pavlina.vondrackova@roedl.com

