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Senior advokátka 

Kateřina Slavíková se specializuje na oblasti farmaceutického a zdravotnického práva, obchodního 
práva a ochrany osobních údajů, dále pak na právo potravinářské a regulaci reklamy a médií obecně. 
 
V oblasti farmaceutického práva se věnuje úpravě zdravotnických prostředků, zdravotnímu pojištění 
a vztahům s farmaceutickými distributory. Zaměřuje se také na audity nakládání s osobními údaji 
a vedení zdravotnické dokumentace u poskytovatelů zdravotních služeb či zpracování údajů v rámci 
klinických hodnocení léčivých přípravků. V oblasti obchodního práva připravovala obchodní smlouvy 
s řetězci na moderním i tradičním trhu, dodavateli služeb i surovin, včetně dodavatelů skladovacích 
služeb a co-manufacturingu. 
 
V oblasti potravinářství se Kateřina věnuje zejména regulacím zdravotních a výživových tvrzení, 

poskytování informací spotřebitelům a ochraně spotřebitele obecně, a to i v rámci reklamy a regulace televizního vysílání. 
 
Před příchodem do naší advokátní kanceláře pracovala několik let v nadnárodní společnosti zabývající se prodejem potravin a potravin 
pro zvláštní lékařské účely a také v české advokátní kanceláři. 
 
Projekty 
 
 komplexní audit nakládání s osobními údaji a vedení zdravotnické dokumentace v rámci skupiny poskytovatelů zdravotních služeb 
 poradenství distributorovi zdravotnických prostředků ohledně zpracování a předávání údajů o pacientech prostřednictvím 

telemedicíny 
 poradenství výrobci zdravotnických prostředků při vstupu na trh v České republice 
 komplexní příprava podmínek produktu soukromého zdravotního pojištění 
 poradenství poskytovatelům zdravotních služeb v rámci zajištění úhrad z veřejného zdravotního pojištění 
 průběžné poradenství týkající se informací poskytovaných o potravinách a potravinách pro zvláštní lékařské účely, včetně jejich 

označování a reklamy 
 regulační aspekty provozování televizního vysílání 
 regulace prodeje alkoholu a tabáku včetně možnosti jejich prodeje na dálku 
 podmínky e-shopu 
 
Členství v profesních sdruženích 
 
Česká advokátní komora 
 
Jazyky 
 
český, anglický 
 
Vzdělání 
 
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha (2014), titul Mgr. 
Univerzita Karlova, Mediální studia, Praha (2014–2015) 
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