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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
01/05/2012 – do současnosti

Právnička
Nadační fond proti korupci
Externí spolupráce s NFPK v oblasti vytváření potřebné legislativy v oblasti práv a povinností státní
správy, resp. úředníků. V této oblasti také spolupracuji s Rekonstrukcí státu. V rámci tohoto jsem také
krátce spolupracovala s protikorupční neziskovou organizací v oblasti komunální politiky a zadávání
veřejných zakázek Oživení

01/07/2011 – do současnosti

Právní expertka pro evropské právo pro Českou republiku
ECAS/Evropská komise/OSVČ
Avenue de la Toison d'Or, 1060 Brusel (Belgie)
Poskytování právního poradenství pro evropské občany a podnikatele o jejich evropských právech
pro službu Evropské komise "Vaše Evropa - poradenství" v ČR. Poradenství je poskytováno po emailu, telefonicky či osobní konzultací v Evropském domě v Praze.

01/04/2012 – 01/04/2013

Organizace a vedení pracovní skupiny v ČR pro alternativní/lokální měny

17/05/2010 – 30/06/2011

Právnička- referent státní správy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1 (Česká republika)
Poskytování právního poradentství poradenství a vymáhání evropských práv pro občany a
podnikatele v SOLVIT centru pro ČR, poskytování informací ohledně volného pohybu výrobků a
požadavků na výrobky (Kontaktní místo pro výrobky), práce na Strategii mezinárodní
konkurenceschopnosti ČR, koordinace otázek vnitřního trhu, psaní projevů pro ministra v těchto
oblastech
Obor nebo sektor Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

16/9/2008 – 28/2/2010

Koordinátorka pro evropský vnitřní trh
Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby, oddělení pro vývoj a koordinaci politiky
vnitřního trhu
B-1049 Brusel (Belgie)
Koordinace vnitřního trhu, zajišťování principu vnitřního trhu při jednáních a konzultacích s ostatním
GŘ Komise, projekt lepšího dialogu s externími stakeholdery
Obor nebo sektor Evropská administrativa

01/06/2007 – 31/08/2008

Právnička
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Iuridicum Remedium, o.s. a Sdružení Obrany Spotřebitelů, Praha (Česká republika)
Poskytování právního poradenství sociálně znevýhodněným klientům jakož i obětem diskriminace,
práce na projektu "Co je a co není diskriminace" mj. také v kontextu ochrany spotřebitele
01/10/2005 – 31/05/2007

Právnička
Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby, oddělení pojištění a penze
B-1049 Brusel (Belgie)
Právní poradenství v oblasti pojišťovacího a penzijního práva, kontrola jeho dodržování členskými
státy, stížnosti občanů, petice a otázky Evropského parlamentu
Obor nebo sektor Evropská administrativa

01/07/2003 – 31/12/2004

Právnička
Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, oddělení státní podpory
B-1049 Brusel (Belgie)
Dočasná pozice, tzv. agent pro úkoly související s rozšířením EU, dozor nad členskými státy a jejich
dodržováním pravidel pro poskytování státní podpory v souladu s evropským právem
Obor nebo sektor Evropská administrativa

VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
01/09/2013 – 12/2013

Kurz mediace
Akreditovaný MPSV a MŠMT v rozsahu 100 hodin, Asociace mediátorů ČR

01/01/2013 – 01/04/2013

Trenérský kurz na trenéra a kouče, včetně kurzu efektivní
komunikace a prezentačních dovedností
Dale Carnegie ČR

15/8/2002 – 30/6/2003

Master of Laws, LL.M.
Stockholmská Univerzita,
Evropské právo - hlavně ústavní, soutěžní, procesní, reprezentace Stockholmské univerzity na
European Law Moot Court Competition (2.místo v regionálním kole), diplomová práce na téma Aktivní
legitimace jednotlivců k podávání žalob k Evropskému soudnímu dvoru

15/08/2001 – 30/06/2002

Erasmus program
Stockholmská Univerzita,
Evropské právo, Mezinárodní právo veřejné, Základy práva švédského

15/9/1996 – 30/6/2002

Mgr.
Karlova Univerzita,
Právo, diplomová práce na téma Žaloby proti členským státům pro nedodržování evropského práva

OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Mateřský jazyk

čeština
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Další jazyky

POROZUMĚNÍ

MLUVENÍ

PÍSEMNÝ PROJEV

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný ústní
projev

angličtina

C2

C2

C2

C2

C2

francouzština

C1

C1

B2

B1

B1

němčina

A2

B1

A2

A2

A2

švédština

A2

B1

A1

A1

A1

B2

B2

A2

A2

A2

ruština

Úrovně: A1/A2: Začátečník - B1/B2: Nezávislý uživatel - C1/C2: Způsobilý uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Řidičský průkaz

B
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