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VZDĚLÁNÍ
Universita Karlova, Právnická fakulta (2018) / JUDr., ústavní právo
Universita Karlova, Právnická fakulta (2010 - 2018) / magistr, specializační modul Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
University College Dublin, The Sutherland School of Law (2015 - 2016) / Erasmus+, právo EU, ústavní právo a keltská studia

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
od IV. 2018

Jan Lipavský, poslanec a místopředseda výboru pro obranu / právně-politický konsultant

od 2018

Právní a politické konsultantství v oblasti evropské bezpečnostní politiky a obrany. Analýzy sněmovních tisků a
formulování stanovisek Pirátů k mezinárodním smlouvám. Příprava legislativy.
Otevřená společnost, o.p.s. / konsultant
Analytická a konsultační činnost, zejména v oblasti svobodného přístupu k informacím, ochrany osobních údajů a územně
samosprávných celků.

I. - VIII. 2018

Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů / odborný asistent
Legislativní činnost, kontakt se zájmovými skupinami a zajišťování jejich podpory. Asistence s vnitřní organizací
poslaneckého klubu a příprava mediálních výstupů.

2017, 2018

Ústav jazykové a odborné přípravy UK / studijní koordinátor letní školy pro cizince Čeština a česká kultura

X. - XII. 2016

Rektorát University Karlovy / odborný asistent Evropské kanceláře

2014 - 2015

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) / spolupracovník AMO

2013 - 2015

Alcatel - Lucent Czech, s.r.o. / právní oddělení

Příprava a organizace programu, mezikulturní komunikace.
Interní audit programu Erasmus+.
Organizace Pražského studentského summitu - modelu Světové obchodní organizace.
Zajištění chodu právního oddělení české pobočky, práce s obchodními smlouvami a vyřizování právních záležitostí
spojenými s běžným chodem společnosti.

VII. 2013

Ministerstvo financí, oddělení Evropské a mezinárodní právo / stážista
Administrace sporů před Soudním dvorem EU a podílení se na vytváření stanovisek Ministerstva financí v rámci
připomínkového řízení.

OSTATNÍ
cizí jazyky

angličtina (C2), němčina (B1), italština (A1), velština (A1), francouzština (základy)

dovednosti

veřejné vystupování, týmová spolupráce, vyjednávání, strategické myšlení, spolehlivost

publikace

Červinka, L. L.: Taje kabinetní politiky: Poslanecké kluby v ústavním systému České republiky. Univerzita Karlova,
Právnická fakulta, Praha 2018.
Červinka, L. L.: Role presidenta republiky v zahraniční politice státu in Wintr, J.; Antoš, M. (ed.): Ústavní právo v
mezinárodním kontextu, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2013.
Kužílek, O.; Červinka, L. L.: Právo na informace. Otevřenost a osobní údaje po obecném nařízení. Otevřená společnost.
Dostupné online: http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/6594-otevrenost-a-gdpr.

konference

Berlínská bezpečnostní konference 2018 – účast na mezinárodním kongresu o evropské bezpečnosti a obraně.
Pirate Parties International - delegát na valné hromadě 2018.
Konference o sdílené ekonomice na půdě Poslanecké sněmovny pro poslance a zástupce vlády, samospráv, Svazu
nájemců, digitálních platforem ad. - organizace.
ČMAK 2013 (Český model amerického kongresu) – člen Sněmovny reprezentantů a Výboru pro zahraniční vztahy.
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