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Ceny sv. Yva za rok 2007 mají své majitele 
Do Právnické síně slávy uvedena první porevoluční ministryně spravedlnosti  
JUDr. Dagmar Burešová 

 
Brno – 25. 1. 2008 
Slavnostní vyhlášení výsledků uzavřelo v pátek 25. ledna 2008 třetí ročník celojustiční 
soutěže Právník roku 2007. V brněnském Bobycentru se při té příležitosti sešlo téměř dva 
tisíce právníků (advokátů, soudců, státních zástupců, notářů, exekutorů, podnikových 
právníků), společně se špičkami české justice a představiteli veřejného a politického života. 

Organizátoři soutěže – Česká advokátní komora a společnost EPRAVO.CZ provozující 
největší server s právnickými informacemi v ČR – letos udělovali ceny celkem v 11 
soutěžních kategoriích.  Právníci soutěžili o ceny sv. Yva – patrona právníků – v podobě 
umělecké skleněné plakety. Nominováno na ocenění bylo odbornou veřejností celkem 410 
právníků, z nichž vítěze v jednotlivých kategoriích vybírala odborná porota, výjimkou je 
kategorie Právník roku volený laickou veřejností. 



 

Kategorie Talent roku je spojena i s finanční odměnou třem mladým právníků do 33 let věku 
a hodnotí se v ní předložené písemné práce. V letošním roce však porota druhou a třetí cenu 
neudělila.  

Do Právnické síně slávy byla uvedena za celoživotní přínos právu  první porevoluční 
ministryně spravedlnosti, bývalá předsedkyně ČNR a advokátka JUDr. Dagmar Burešová, 
které osobním dopisem gratuloval i exprezident Václav Havel. 



 

 
Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, jenž už tradičně převzal záštitu nad soutěží, při 
předávání ceny sv. Yva v kategorii Talent roku vyzdvihl význam celojustiční soutěže: 
„Všem právnickým profesím, stejně jako občanům, záleží na tom, aby justice byla 
spravedlivá, rychlá, efektivní a srozumitelná. Setkávání těch, kteří se na jejím chodu podílejí, 
pomáhá se vzájemně pochopit a rychleji se dobrat vytčených cílů. Příležitostí diskutovat 
společně aktuální témata nemáme v justice až tolik, ale o to jsou cennější.“ 

Další – již čtvrtý – ročník soutěže Právník roku odstartuje v květnu 2008 na webové stránce 
www.pravnikroku.cz. 

Příloha: 
Výsledková listina – Právník roku 2007 

http://www.pravnikroku.cz/


Obor občanské právo 
JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně Okresního soudu Praha – východ a poradkyně ministra 
spravedlnosti pro oblast justice 

Obor obchodní právo 
JUDr. Martin Šolc, advokát z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík sdružení advokátů 

Obor rodinné právo 
JUDr. Marie Cilínková, samostatná advokátka z Prahy 

Obor pracovní právo 
JUDr. Nataša Randlová, advokátka z advokátní kanceláře Procházka/Randl/Kubr 

Obor trestní právo 
Prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., vysokoškolská pedagožka Právnické fakulty University 
Karlovy v Praze 

Obor právo duševního vlastnictví 
Prof Dr.h.c. JUDr. Jan Kříž, CSc., advokát z advokátní kanceláře Kříž a Bělina 

Obor občanských a lidských práv a práva ústavního 
JUDr. Aleš Pejchal, advokát z advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol. 

Obor finanční a bankovní právo (zvláštní obor vyhlášený pro rok 2007 organizátory 
soutěže) 
JUDr. Jaroslav Havel, advokát z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o. 

Talent roku 
Mgr. Petr Opluštil, advokátní koncipient z advokátní kanceláře Havel & Holásek s.r.o. 

Právník roku volený laickou veřejností 
JUDr. Tomáš Sokol, advokát z advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák 

Právnická síň slávy 
JUDr. Dagmar Burešová, advokátka, první porevoluční ministryně spravedlnosti a bývalá 
předsedkyně ČNR 

  



 

 
více informací: 

PhDr. Iva Chaloupková, 
vedoucí odboru vnějších vztahů 
a tisková mluvčí České advokátní komory 
********************************** 
777/206 330, chaloupkova@cak.cz 
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