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CV
Zaměstnání, profesní zkušenosti
2007 –

odborný referent (od roku 2015 vrchní ministerský rada) na Ministerstvu
spravedlnosti ČR (2007–2015 sekce mezinárodních vztahů, 2015– legislativní
odbor) a národní delegát ČR v expertních skupinách Rady EU v oblastech
justiční spolupráce v civilních věcech a práva obchodních společností

2007

stážista v Odboru komunitárního práva Ministerstva zahraničních věcí ČR

2006 – 2007 praxe v advokátní kanceláři Mgr. Hany Kuncové
2005 – 2008 ředitel internetové občanské poradny Studentská právní poradna při Common
Law Society na Právnické fakultě UK
2005

prázdninová praxe v advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Koschina

Akademické, vzdělávací a kulturní činnosti
2013 – 2015 odborný asistent / vyučující na Panevropské vysoké škole – předmět Evropské
právo IV. (evropské mezinárodní právo soukromé)
2009 – 2016 externí spolupracovník Centra právní komparatisticky PF UK
2009 – 2014 člen redakční rady časopisu Revue Politika (www.revuepolitika.cz)
Vzdělání
2007 – 2012

Právnická fakulta UK, doktorské studium

2002 – 2007

Právnická fakulta UK, magisterské studium (2009 rigorózní zkouška)

2004 – 2007

Fakulta sociálních věd UK, magisterský obor Evropská studia
(2009 rigorózní zkouška)

2005 – 2006

Université de la Sorbonne Nouvelle–Paris III, obor Evropská studia, Erasmus

2001 – 2004

Fakulta sociálních věd UK, bakalářský obor Mezinárodní teritoriální studia

1995 – 2001 Gymnázium Voděradská, Praha

Publikační činnost (výběr)
1) Knihy
BRZY VYJDE: EU a její reakce na migrační krizi, New Direction [Brusel 2018]
Unie ve víru migrační krize, Institut Václava Klause [Praha 2016]
Unie blízká i vzdálená, Institut Václava Klause [Praha 2014]
Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář. C.H.Beck [Praha 2014] – spoluautoři:
Bříza P., Fišerová Z., Horák P., Ptáček L., Svoboda P.
2) Odborné články a příspěvky ve sbornících a kolektivních monografiích:
Nový právní rámec pro přeshraniční insolvenci v EU, Právní rozhledy č. 22/2015
Doložka flexibility v pravomocích EU a její využívání po Lisabonské smlouvě, Právník
č. 1/2014
Mechanizmy krajowe Republiki Czeskiej w odniesieniu do kształtowania i wdrażania
wtórnego prawa UE, in: Krutílek O., Wołek A. (ed.): Nieodrobiona lekcja. Polityki publiczne
w Czechach i Polsce, Ośrodek Myśli Politycznej [Krakov 2013]
Common European Sales Law jako „druhý režim" vnitrostátního práva, in Rozehnalová N.,
Kyselovská T. a kol: K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého,
Masarykova univerzita v Brně [Brno 2013]
K návrhu směrnice o zastoupení žen ve vedení obchodních společností, Obchodněprávní revue
č. 5/2013
Změny v obecném režimu uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v civilních věcech v EU,
Právní rozhledy č. 5/2013.
Kolizní úprava spotřebitelských smluv v nařízení Řím I – aktuální otázky, Právní rozhledy
č. 23–24/2012
Návrh volitelné unijní úpravy kupní smlouvy – Common European Sales Law, Právní fórum
č. 12/2012
Horizontální liberalizace přeshraničního poskytování služeb v sekundárním právu EU,
Právník č. 11/2012
Může členský stát EU zrušit letní čas? Jurisprudence č. 7–8/2012
Volný pohyb služeb z perspektivy příjemce, Právní rozhledy č. 15–16/2012
Jednotný patentový soud pro EU blízko realizace, Jurisprudence č. 6/2012.
The impact of EU law on the recodification of private law in the Czech Republic, Zeitschrift
für Gemeinschaftsprivatrecht č. 3/2012
Volný pohyb služeb a svoboda usazování v českém právu, Právní rozhledy č. 10/2012 –
spoluautorka: Josková L.
Zelená kniha o evropském smluvním právu a její reflexe v České republice, Právní fórum
č. 10/2011
Notáři ve víru vnitřního trhu, Jurisprudence č. 6/2011
Why the "optional instrument" is not our option, in Kleineman, J.: A Common Frame of
Reference for European Contract Law, Stockholm Centre for Commercial Law [Stockholm
2011]
Myšlenka volitelné právní úpravy smluvních závazků na úrovni EU, Jurisprudence č. 8/2010

Je vymezení pravomocí EU ohraničené, rozpoznatelné a dostatečně určité?, Právník č. 6/2010
Návrh směrnice o právech spotřebitelů v kontextu agendy „Evropského smluvního práva“ in:
Tichý, L., Večl, T. (eds.): Vývoj evropského spotřebitelského práva, Centrum právní
komparatistiky, Právnická fakulta UK [Praha 2009]
Otazníky kolem Společného referenčního rámce pro evropské smluvní právo, Jurisprudence
č. 5/2009
Princip subsidiarity v právní a politologické perspektivě, Politologický časopis č. 4/2008 –
spoluautor: Krutílek O.
Přístup Evropského soudního dvora k principu subsidiarity, Právník č. 2/2008
3) Ostatní publikace:
Desítky publicistických článků týkajících se zejména práva a politiky Evropské unie, které
vyšly v tištěných časopisech a v internetových médiích (mj. Revue Politika, Pravý břeh, Právo
& Byznys, Newsletter Centra pro ekonomiku a politiku, Newsletter Institutu Václava Klause,
Rodina a škola, Parlamentní zpravodaj, EUportal.cz).
Soutěže, ocenění
2014

2011

Václav Klaus označil ve své knize Chtěli jsme víc než supermarkety knihu
Unie blízká i vzdálená jako „téměř kanonický výklad“ problematiky
centralismu v EU
v knize Václava Klause Evropská integrace bez iluzí (2011) zmíněn jako
„naprostá výjimka kriticky uvažujícího právníka“

2009

3. místo v soutěži Ius et Societas, Právnická fakulta MU a Vzdělávací nadace
Jana Husa

2007

člen týmu Právnické fakulty UK v soutěži Central and Eastern European
Moot Court Competition (tým se umístil celkově na 3. místě, písemná podání
skončila na 2. místě)

2006

3. místo na Studentské vědecké konferenci v Mezinárodním právu veřejném
(VII. ročník), PF UK

2005

1. místo v soutěži Přemýšlejme o Evropě a její budoucnosti (III. ročník),
NROS

2005

člen týmu Právnické fakulty UK v soutěži The Philip C. Jessup International
Law Moot Court Competition

Jazykové znalosti
Angličtina – pokročilý C1 (všeobecná státní jazyková zkouška)
Španělština – pokročilý C1 (všeobecná státní jazyková zkouška, D.E.L.E. Diploma Básico)
Francouzština – pokročilý C1 (DALF C1)
Další jazyky: esperanto, němčina, srbština, italština

