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Karla Rundtová je právničkou s dvacetiletou praxí v oblasti advokacie a právního poradenství 
v České republice, ale i ve střední a východní Evropě. Je advokátkou a partnerkou mezinárodní 
advokátní kanceláře Kinstellar. 
Karla získala titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 
1999. Po ukončení studií pracovala jako koncipientka v pražské a mnichovské kanceláři 
mezinárodní kancláře Noerr a následně od roku 2001 jako koncipientka a posléze advokátka 
v globální právní kanceláři Linklaters. V roce 2008 se pak stala součástí teamu kanceláře 
Kinstellar, vzniklé převzetím východoevropské divize Linklaters jako mezinárodní advokátní 
kanceláře působící výlučně na tzv. „Emerging Markets“, tj. rozvíjejících se trzích ve střední, 
východní a jihovýchodní Evropě a státech bývalého Sovětského svazu (www.kinstellar.com).  
Karla se specializuje na obchodní právo/právo obchodních korporací, fúze a akvizice, integrační 
a restrukturalizační procesy, joint-ventures a poradenství převážně zahraničním investorům při 
realizaci jejich investic v České republice. V rámci své praxe Karla pravidelně spolupracuje 
s advokátními kancelářemi i dalšími poradenskými firmami z celého světa a koordinuje právní 
poradenství poskytované teamy ve více jurisdikcích.  
Karla je pravidelně uváděna v mezinárodních ročenkách (např. Legal 500 a IFLR) a v rámci 
projektu #PRVNÍCH100LET byla zařazena mezi právničky, které vynikají na českém právním 
trhu v oblasti fúzí a akvizic.  
Karla hovoří plynně anglicky, německy a francouzsky. 
„Kandidaturu do kontrolní rady ČAK jsem se rozhodla přijmout, protože věřím, že způsob, jakým 
jednotlivé orgány ČAK vykonávají své úkoly a pravomoci, jsou důležité nejen pro advokacii jako 
takovou, ale i pro vnímání postavení a etiky advokátního stavu veřejností a pro vnímání 
spravedlnosti obecně. A v tomto ohledu vidím stále značný prostor ke zlepšení, k čemuž bych 
ráda svou činností v rámci kontrolní rady ČAK přispěla. A to nejen proto, ale i bez ohledu na to, 
a právě pro to, že jako žena snad někdy vidím věci jinou optikou (a ne jen jinými brýlemi) a 
hledám jiná, nová řešení.“ 
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