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Jmenuji se Pavla Ranglová a profesně působím jako právnička, zapsaná mediátorka, 
koučka a zapsaný rozhodce. V oblasti alternativního řešení sporů se zaměřuji 
především na oblast korporátní a občanskoprávní. Věnuji se také konzultační, 
lektorské, nakladatelské a publikační činnosti. 

Než jsem se stala zapsanou mediátorkou, podnikla jsem různorodé životní kroky a 
setkala se s mnoha zajímavými lidmi. V tomto kontextu jsem se obohatila teoretickými 
a praktickými zkušenostmi z různých oborů, také alternativních, které postupně 
formovaly mou osobnost pro výkon současného povolání, které vnímám jako své 
poslání. Vydala jsem se cestou, prostřednictvím které mohu být nápomocna lidem v 
hledání smírného řešení jejich sporů.  

Co se týká mého vzdělání, vystudovala jsem Obchodní akademii v Ostravě, 
Ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě a následně Právnickou fakultu MU v Brně. V 
průběhu studia jsem spoluzaložila Institut vzdělávání SOKRATES, věnovala se 
přípravě studentů na VŠ, lektorské a publikační činnosti. Po profesním rozchodu s 
kolegou se mé kroky ubíraly směrem ke komplexnímu firemnímu poradenství, 
zakládání společností a realitní činnosti. Bezprostředně po úspěšném zakončení 
Právnické fakulty MU jsem vykonávala praxi advokátní koncipientky. Převážnou část 
své praxe jsem působila u svého školitele a vedoucího advokáta JUDr. Petra Langera, 
Ph.D., LL.M. Zabývala jsem se především právem obchodním, občanským, rodinným 
a trestním. V té době jsem učinila své první kroky směrem k alternativnímu řešení 
sporů a stala se zapsaným rozhodcem.  

Roku 2013 jsem úspěšně složila mediátorské zkoušky na Ministerstvu spravedlnosti 
ČR, stala se jednou z prvních „zapsaných mediátorek“ v ČR a první „zapsanou 
mediátorkou“ v Ostravě. Téhož roku jsem založila Centrum smíru, které od počátku a 
doposud sídlí v centru Ostravy, na ulici Hrabákova 1.  

 



 

Tel.: +420 728 38 44 44 

E-mail: pavla.ranglova@seznam.cz; pavla@ranglova.cz 

Sociální sítě:  

Facebook: facebook.com/ranglova.cz 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mgr-ing-pavla-ranglov%C3%A1-209405aa/ 

Webové stránky: www.ranglova.cz; www.seurope.cz 

Místo výkonu mých činností: Centrum smíru, Hrabákova 1, Ostrava – Moravská 
Ostrava  
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