CURRICULUM VITAE
JUDr. Kateřina Radostová
Narozena:
Místo narození:
E-mail:
WWW:
státní občanství:
rodinný stav:
kancelář:
tel.:
fax:

1977
Karlovy Vary
radostova@radostova.eu
www.radostova.eu
české
svobodná
Radostová & Co.
Břehová 208/8, 110 00 Praha 1
+420 222 316 669
+420 222 316 669

Vzdělání:
Rigorózní zkouška:
Zapsána do seznamu advokátů:
Jmenována soudkyní ČR:
Justiční zkouška:
1997 – 2001
1996 – 1997
1992 – 1996
1994 - 1995
1992 – 1994
1986 – 1992
1984 - 1986

vykonána dne 3.12.2007
od 23.3.2007
dne 31.5.2006
složena dne 25.2.2005

Karlova Univerzita v Praze, právnická fakulta
Západočeská Univerzita v Plzni, právnická fakulta
Gymnázium Špitálská, Praha 9
Gymnasium Droste – Hüllshof Schloss Meersburg, Německo
Freie Waldorfschule am Bodensee, Rengoldshausen –
Überlingen, Německo
Základní škola československo – kubánského přátelství
s rozšířenou výukou jazyků Praha 10, Omská
Základní škola Praha 9 – Dolní Počernice

Jazykové znalosti:
Německý jazyk:

vynikající znalost slovem i písmem (úroveň znalosti jako rodilý
mluvčí)
Anglický jazyk:
velmi dobrá aktivní znalost slovem i písmem
Ruský jazyk:
komunikativní znalost slovem i písmem
Slovenský jazyk:
komunikativní znalost slovem i písmem
Francouzský jazyk: základní komunikativní znalost slovem i písmem
Latinský jazyk:
základní pasivní znalost
Italský jazyk:
základní pasivní znalost
Český jazyk:
rodilý mluvčí
1995

Všeobecná státní zkouška z německého jazyka

Členství v organizacích
SAK

Slovenská advokátska komora

ČSLH
Český Svaz Ledního Hokeje – členka ekonomicko-marketingové komise
ISLA
International Sport Lawyers Association
DAV
Deutscher Anwalt Verein
ČAK
Česká advokátní komora
Arbeitsgemeinschaft für Sportrecht
FAČR
Fotbalová asociace České republiky – členka legislativní rady
PFUK
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, přednášející – Sportovní právo

Profesní praxe:
8/2013 – do současnosti Odvolací komise FAČR
pozice: předsedkyně odvolací komise
2012 – do současnosti
ČSLH – Český svaz ledního hokeje
pozice: členka ekonomicko-marketingové komise
2/2011 – do současnosti Advokátní kancelář Radostová & Co.
advokát, zakladatel
8/2011 – do současnosti FA Baníček a.s.
pozice: místopředseda dozorčí rady
7/2010 – do současnosti Castle of Health, akciová společnost
pozice: člen dozorčí rady
03/2007 – 2/2011
Advokátní kancelář Eichinger & Radostová
advokát, zakladatel
06/2007 – 4/2008
AP TRUST a.s.
pozice: člen dozorčí rady
04/2007 – 6/2011
Plzeňská sportovní a.s.
pozice: člen dozorčí rady
04/2008 – 4/2011
SUNCORE ENERGY a.s.
Pozice: člen dozorčí rady
1997 – do současnosti
Del Ponte s.r.o.
pozice: C.E.O.
2006 – 2/2007
Obvodní soud pro Prahu 3
Funkce: soudce , občanské právo
2001 – 2005
Městský soud v Praze
pozice: justiční čekatel
2000 – 2001
Persport Group, a.s.
Česká sportovní a.s.
pozice: právník společnosti – vedoucí právního oddělení
specializace: obchodní právo, sportovní marketing
1999 – 2000
ELIT CZ, s.r.o.
ELIT GRAND PRIX RACING TEAM
pozice: právní a obchodní konzultant, manažer týmu
specializace: obchodní a mezinárodní právo, sportovní
marketing
1998 – 1999
Česká advokátní komora
pozice: asistent, pracovní náplň: práce na mezinárodním
oddělení, archivace historických německých právních
pramenů
specializace: právní historie, mezinárodní právo
1997 - 1998
Economy Deutschland Consulting GmbH.
se sídlem v Düsseldorfu a kanceláří v Praze
pozice: právní praktikant
specializace: obchodníněmecké právo, obchodní právo,
mezinárodní právo
1995 – 1997
Globus ČR k.s.

pozice: externí spolupracovnice ředitele pro expanzi na
východ, překladatelská činnost,výuka českého jazyka pro
německé vedoucí pracovníky
(uvedená spol. v současnosti vlastní síť hypermarketů
Globus)

Ostatní znalosti a způsobilosti:
Znalost výpočetní techniky:
Nadstandardní uživatelská znalost programů v OS Windows a Mac Os
Specializované právnické programy, ISAS, ASPI atd.
Řidičský průkaz: B
Zbrojní průkaz:

A, B, E

Osobnostní charakteristika:
Agilní, výkonná, komunikativní, pohotová, ambiciózní, flexibilní
Excelentní rozhodovací schopnosti, analytické a systematické myšlení, výrazné
organizační schopnosti
Schopnost jednat s lidmi, schopnost práce pod tlakem, schopnost vést a motivovat
lidi, dovednosti psychologického rázu.

Zájmy:
Hlavní zájmy:
sportovní právo, lední hokej, fotbal, golf, Moto GP, F1
Aktivně provozované sporty: golf, tenis, kondiční box, lyžování, potápění, sportovní
střelba
Ostatní zájmy a záliby:
výtvarné umění - grafika, perokresba a kaligrafie
právnická literatura a německá literatura
psychologie, kultura, cestování

