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Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je univerzitní
profesorkou v oboru mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu, přednáší tento obor na Právnické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesorkou byla jmenována v
r. 2002, v r. 2009 obhájila doktorskou disertační práci na téma
„Evropské mezinárodní právo soukromé“ a získala vědecký titul
„doktor sociálních a humanitních věd“.
Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva
soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva,
řada prací byla publikována v zahraničí. Reprezentuje Českou
republiku jako garant v několika evropských projektech, např.
Civil and Commercial Mediation in Europe a Application of Foreign Law. Aktivně se účastní
práce v několika prestižních mezinárodních organizacích a skupinách zaměřených na
soukromé srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé, např. je členkou International
Academy of Comparative Law a předsedkyní Českého národního komitétu této Akademie,
dále je místopředsedkyní International Association of Legal Science, působí v rámci Groupe
européen de droit international privé jako první reprezentant z tzv. nových členských států
EU, aj. Od r. 1985 je rozhodkyní u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR. Z publikací r. 2013 lze uvést M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo
soukromé, 2. vydání, C. H. Beck2013 aZákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář,
1. vydání, Wolters Kluwer 2013 (vedoucí autorského kolektivu).
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JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Právo mezinárodního obchodu a řešení sporů,
Mezinárodní právo soukromé
Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy v oboru tlumočnictví a překladatelství.
Absolvovala roční zahraniční pobyt na University of Ottawa v
Kanadě.
V současné době působí jako odborná asistentka na Katedře
obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se
výlučně oboru mezinárodní právo soukromé a právo
mezinárodního obchodu. Dále rovněž vyučuje předmět Evropské
mezinárodní právo soukromé na Fakultě práva Panevropské
vysoké školy v Praze. Účastní se řady národních i evropských
vědeckých projektů, publikuje v odborných periodikách a mj. je
členkou autorského kolektivu Komentáře k novému zákonu o mezinárodním právu
soukromém (Wolters Kluwer).

Ing. Eva Matoušková
Obchodní etika a komunikace se zákazníky
Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 na CEMI
předměty Prodej, mezinárodní obchod a obchodní jednání a
Manažerská kultura, manažerská etika, společenská
odpovědnost firem.
Od roku 2009 je externí pedagožkou na VŠFS. Je odborníkem
z praxe s bohatou zkušeností získanou v době svého
mnohaletého působení v TOP managementu (generální
ředitelka, prokuristka, Sales a Marketing Director)
mezinárodních firem (německé, britská, americká zejména
v oblasti rychloobrátkového zboží nebo služeb).
Byla první ženou v historii na pozici generální ředitelky největší firmy na světě v oblasti
distribuce značkového alkoholu IDV. Jako ocenění dosažených úspěchů při vedení firem
získala v roce 1998 titul Úspěšná manažerka v tradiční soutěži Manažer roku a byla rovněž
uvedena v prestižní publikaci Who is Who.
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Od roku 2001 má vlastní poradenskou firmu, která se zaměřuje především na poradenství
v oblasti zvyšování efektivnosti či restrukturalizaci českých firem. Je aktivní členkou České
manažerské asociace. Působí také jako externí poradkyně pro marketing v rámci Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Je vdaná, má syna Petra a mezi její koníčky patří především cestování, hudba a sport.

Mgr. Ing. Aleš Borkovec
Corporate Governance
Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelské fakultě VUT v
Brně.
V doktorském studiu pokračuje na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, kde rovněž působí v pozici vysokoškolského
učitele. Jeho přednášková činnost a výzkum jsou zaměřeny
zejména na problematiku corporate governance. Výsledky jeho
výzkumu jsou publikovány.
Mimo vykonávání akademické činnosti udržuje
systematický kontakt s ekonomickou a právní praxí.

rovněž

JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.
Hospodářské a obchodní právo EU
Absolventka Právnické fakulty UK v Praze (Mgr., JUDr.) a
Právnické fakulty Univerzity v Sevillii (Ldo.). Titul Ph.D. získala na
Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde působí jako
odborná asistentka na katedře podnikového a evropského práva
od roku 2002.
V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v
Evropském parlamentu v Bruselu na generálním ředitelství pro
předsednictví. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se
Soudním dvorem Evropské unie jako právník-lingvista.
V současné době vyučuje předměty v oboru práva a institucí EU.
Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na
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řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný
ochránce práv, SOLVIT a mediace).
Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky.

JUDr. Josef František Staněk, MBA
Personální management pro právníky
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti
s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní
správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti
měl možnost pracovat jako podnikový právník a manažer
rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě podnikatelských
subjektů soukromého sektoru. Zastával řadové i top
manažerské pozice. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou a
následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně pedagogické
činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika středních a vyšších
odborných školách. Byl také odpovědný za činnost a vedení
konzultačního střediska BIVŠ Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního
práva, učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika
Univerzity Jana Amose Komenského.

JUDr. Zdeňka Beranová
Obchodní právo, Právo Evropské unie
Narodila se 25. 7. 1966 v Liberci. V roce 1984 absolvovala
gymnázium, Právnickou fakultu University Karlovy v Praze pak v roce
1988. V roce 1989 vykonala státní rigorosní zkoušku.
Od roku 1996 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své
dlouholeté praxi se zaměřila na občanské, obchodní, trestní – ex
offo, bytové a pracovní právo. Je zkušený správce konkursní
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podstaty a likvidátor a rozhodce při Asociaci leasingových společností, rozhodce společnosti
HONESTA.
Každým rokem je nominována v soutěži Právník roku. Jejími klienty byly a jsou obchodní
společnosti, kterým zajišťuje kompletní právní servis, včetně zastupování u obecných soudů
až po soud ústavní. Po dobu čtyř let publikovala články zaměřené na právní problematiku v
rubrice expert radí v celostátním deníku Mladá Fronta Dnes.
Též vyučuje občanské právo a obchodní právo na dvou soukromých vysokých školách, MIPP a
Metropolitní universitě. V rámci studijního programu MBA vede kolokvium na téma rozhodčí
řízení na Ústavu práva a právní vědy.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a VŠE, v současné době
působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE a je
také jednatelem společnosti P&P Interconsult s.r.o. poskytující
psychologicko-personální poradenství.
Je autorkou několika publikací o psychologii a osobním rozvoji a
členkou oborové rady psychologie práce na FFUK, v minulosti
působila také jako vědecký tajemník Psychologické společnosti
při ČSAV.
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. získala cenu Dilie za monografii
Člověk hledá člověka a také cenu MŠMT za učebnici Psychologie
a sociologie řízení firmy. Poradenské a vzdělávací aktivity realizovala například pro Úřad
vlády ČR či pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
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