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Praxe 

od 5. května 2003 do 8. července 2007 Česká republika, Ministerstvo vnitra, odbor 
legislativy a koordinace předpisů, referent státní 
správy a samosprávy 

od 1. listopadu 2003 do 8. července 2007 vedoucí oddělení vnější legislativy  
od 9. července 2007  Česká republika, Ministerstvo zdravotnictví, 

právní odbor, vyšší ministerský rada 
od 1. ledna 2005 do 31. října 2005  předsedkyně přestupkové komise statutárního 

města Mladá Boleslav 
od května 2005 do 31. prosince 2006  lektor zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, při 

Institutu pro místní správu 
od 1. července 2005  členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro 

veřejné právo 
od 1. ledna 2007 do 31. března 2008 místopředsedkyně komise Legislativní rady vlády 

pro veřejné právo I  
od 1. října 2008 do 31. července 2009 Česká republika, Ministerstvo spravedlnosti, 

vedoucí oddělení civilního práva hmotného 
(v době rodičovské dovolené) 

od 1. srpna 2009 do 3. dubna 2010  Česká republika, Ministerstvo zdravotnictví, 
právní odbor (v době rodičovské dovolené, práce 
v pracovněprávním vztahu – dohoda o pracovní 
činnosti) 

od 2010 do 2014  přísedící Obvodního soudu pro Prahu 8  
od 4. dubna 2010 do 1. července 2010  Česká republika, Ministerstvo zdravotnictví, 

právní odbor, vedoucí oddělení správních agend, 
tajemnice rozkladové komise ministra 
zdravotnictví 

od 13. ledna 2011 do 31. 12. 2013  Česká republika, Ministerstvo zdravotnictví, 
právní odbor, tajemnice rozkladové komise 
ministra zdravotnictví (v době rodičovské 
dovolené, práce v pracovněprávním vztahu – 
dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení 
práce) 

od listopadu 2011  členka Komise pro reformu správního řízení 
a správního trestání při Ministerstvu vnitra 

od 1. června 2012 do 11. září 2013 vedoucí oddělení Sekretariátu Etické komise 
České republiky pro ocenění účastníků odboje 
a odporu proti komunismu při Úřadu vlády ČR 
a tajemnice Etické komise  

od 12. září 2013 do 28. února 2014  vrchní ředitelka podsekce legislativní Ministerstva 
spravedlnosti 

od 7. října 2013 do 20. ledna 2015  členka rozkladové komise ministra dopravy 
 



od 1. března 2014 ředitelka odboru právního a správního 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

od 1. července 2015  předsedkyně pracovní komise Legislativní rady 
vlády - Komise pro veřejné právo I - komise pro 
správní právo č. 2 

od července 2015 členka rozkladové komise ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy 

od srpna 2015  členka rozkladové komise ministra zdravotnictví 
 

Vzdělání 

 
1985 – 1990     Základní škola Hradská, Humpolec 
1990 – 1997     Gymnasium dr. Aleše Hrdličky, Humpolec 
1997 – 2002     Právnická fakulta Masarykovy univerzity 
      v Brně 
2003 – 2004     EUROPEUM – dvousemestrální studijní program 
      zaměřený na evropská studia na Univerzitě  
      Karlově 
 

Odborné kurzy/celoživotní vzdělávání 

Osvědčení vzdělávací agentury Bova ze dne 25. 11. 2016 – O právnické češtině aneb má i 

jazyk svá práva? 

Osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 11. 11. 2016 - Indentifikace 

činností ohrožených korupčním jednáním; 

Osvědčení advokátní kanceláře Havel, Holásek partners ze dne 17. 6. 2016 – Obrana proti 

krácení dotace, nezákonná veřejná podpora;  

Osvědčení vzdělávací agentury Aliaves & Co., a. s. z dne 9 – 10. 6. 2016 – Jak se bránit 

uděleným sankcím za porušení zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke kontrolní činnosti 

Finančního úřadu a ve vztahu k poskytovateli dotace; 

Osvědčení vzdělávací agentury Aliaves & Co., a. s. ze dne 19. 5. 2014 – Trestní odpovědnost 

osob jednajících při výkonu územní samosprávy a místní správy; 

Osvědčení vzdělávací agentury Aktuální paragrafy JUDr. Pavel Chládek ze dne 29. 4. 2014 – 

Právní terminologie a nový občanský zákoník; 

Osvědčení vzdělávací agentury Aktuální paragrafy JUDr. Pavel Chládek ze dne 8. 4. 2014 – 

Soudní řád správní v aplikační praxi po novele provedené zákonem č. 303/2011 Sb. a 

s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku; 

Osvědčení vzdělávací agentury Aktuální paragrafy JUDr. Pavel Chládek ze dne 24. 9. 2009 – 

Vztah správního řádu a soudního řádu správního; 

Osvědčení Ministerstva vnitra České republiky ze dne 21. 6. 2005 - O absolvování jazykové 

zkoušky Ministerstva vnitra na úrovni 2. stupně požadovaných cílových kompetencí; 

 

Pedagogická a lektorská činnost v oblasti výkladu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, při 
Institutu pro místní správní. 
 

  



Publikační činnost v oblasti právní 
„K rozhodnutí o podaném rozkladu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“, Nový správní 
řád, ASPI, a.s., 2005 
„Vybrané kapitoly z adiktologie: Fatální předávkování uživatelů nelegálních drog“, Šejvl, J., 
Zábranský, T., Bouška, I. et Žáčková, M., Praha: Karolinum, 2007 


