EVROPSKÝ FORMULÁŘ

ŽIVOTOPISU

OSOBNÍ INFORMACE
Jméno
Adresa
Telefon
E-mail
Národnost
Datum narození

DVO ÁKOVÁ PETRA (ROZENÁ ŽELECHOVSKÁ)
EDVůRDů BENEŠE 873, 252 62 HOROM ICE
774 491 117
dvorakova_advokat@centrum.cz
česká
22. 1. 1974

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
• Období (od - do)
Jméno a adresa
zam stnavatele

leden 2013 – dosud
samostatný advokát se všeobecnou praxí

• Období (od - do)
Jméno a adresa
zam stnavatele

srpen 2003 – červen 2006
ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Národní 21,
110 00 Praha 1, Česká republika
Vývoj, plánování, realizace, správa obchodních center

• Oblast podnikání nebo
název odv tví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpov dnost

Podnikový právník
Právní poradenství v oblasti práva nemovitostí (nájemní smlouvy,
smlouvy o z ízení v cných b emen, kupní smlouvy, smlouvy o z ízení
zástavního práva, úv rové smlouvy, katastrální ízeníě – spolupráce
s odd lením developmentu
Právní poradenství v oblasti práva správního a stavebního (stavební
ízení, kolaudační ízení, výstavba infrastrukturyě – spolupráce
s odd lením stavebním
Právní poradenství v oblasti korporátního práva Ěkorporátní zm ny,
likvidace společnosti, rejst íkové ízení, zprávy o vztazích)
Právní poradenství v oblasti pracovního práva (interní)
P íprava ostatní smluvní agendy, ochranná známka
Pracovní jazyk: čeština, n mčina, angličtina
Vybudování právního odd lení

• Období (od - do)
Jméno a adresa
zam stnavatele
• Oblast podnikání nebo

prosinec 2001 – červenec 2003
Havel & Holásek v.o.s., advokátní kancelá
Týn 641/4
110 00 Praha 1, Česká republika
advokátní kancelá

název odv tví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpov dnost

• Období (od - do)
Jméno a adresa
zam stnavatele

• Oblast podnikání nebo
název odv tví
• Dosažená pozice
• Hlavní pracovní náplň
a odpov dnost

• Období (od - do)
Jméno a adresa
zam stnavatele

advokátní koncipient
právní poradenství zahraničním klient m v oblasti podnikatelských
aktivit v České republice Ězakládání společností a korporátní zm nyě
právní poradenství v oblasti greenfield projekt a právo nemovitostí
pracovní právo
p íprava poradenských dopis a smluv
pracovní jazyk: čeština, angličtina
leden 2000 – listopad 2001
Giese & Partner v.o.s., advokátní kancelá
Palác Myslbek
Ovocný trh 8
117 1ř Praha 1, Česká republika
ůdvokátní kancelá
Advokátní koncipient
Právní poradenství bankám v oblasti poskytování úv r zahraničním
investor m
Vymáhání pohledávek
P íprava poradenských dopis , smluv a due diligence
Pracovní jazyky: čeština, n mčina, angličtina
b ezen 1řř7 – kv ten 1řřŘ
JUDr. Šárka Foltýnová & spol., advokátní kancelá
Dlouhá 705/16
110 00 Praha 1, Česká republika

• Oblast podnikání nebo
název odv tví
• Dosažená pozice

ůdvokátní kancelá

• Období (od - do)
Jméno a adresa
zam stnavatele
• Oblast podnikání nebo
název odv tví
• Dosažená pozice

zá í 1řř6
Sozietät – Treuhand, Osnabrück, N mecko

VZD

studentská praxe

ůdvokátní kancelá
studentská praxe

LÁNÍ A KURZY

• Období Ěod – do)
Název a typ organizace
poskytující vzd lání či
kurzy
• Období Ěod – do)
• Název a typ organizace

kv ten 2004
ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA U ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY,
Praha, Česká republika
červen 2000
AKADEMIE MEZINÁRODNÍHO PRÁVA, Hague, Nizozemsko

poskytující vzd lání či
kurzy
• Období Ěod – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzd lání či
kurzy
• Hlavní p edm ty/praktické
dovednosti

• Získaný titul
• Období Ěod – do
• Název a typ organizace
poskytující vzd lání či
kurzy
• Hlavní p edm ty/praktické
dovednosti

• Období Ěod – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzd lání či
kurzy
• Hlavní p edm ty/praktické
dovednosti
• Období Ěod – do)
• Název a typ organizace
poskytující vzd lání či
kurzy
• Hlavní p edm ty/praktické
dovednosti

1994 – 2000
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, Praha, Česká
republika
Státní zkouška:

ímské právo a základy novodobého práva soukromého
 České a slovenské právní d jiny
 Teorie práva
 Občanské právo hmotné a procesní
 Obchodní právo
 Trestní právo
 Ústavní právo a státov da
 Správní právo
 Mezinárodní právo ve ejné
 Finanční právo
Diplomová práva:
Právní úprava podnikání cizinc na území ČR
Mgr.
1998-1999
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY V PASOV , N mecko
ERASMUS (SOCRATES) PROGRAM V RÁMCI EU
Osv dčení o základních znalostech n meckého práva (klauzura
v základním kurzu občanského práva, domácí práce v základním kurzu
občanského práva, seminá občanského práva a ústní zkouškaě
Zkouška v oblasti sepisování smluv v praxi
Zkouška v oblasti mezinárodního práva ve ejného

srpen/zá í 1řř7
Česko – n mecká akademie 1řř7 v Praze po ádaná Studienstiftung des
deutschen Volkes v Bonnu ve spolupráci s Akademií v d ČR, KerberStiftung v Hamburku a Deutscher Akademischer Austauschdienst v
Bonnu
právní skupina českých a n meckých student
1996 (6 m síc )
PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY V OSNABRÜCKU,
N mecko
TEMPUS PROGRAM V RÁMCI EU
Zkouška v oblasti mezinárodního práva soukromého
Zkouška v oblasti právní komparatistiky

OSOBNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI

získané během života či
práce, ale ne nezbytně
zakončené oficiálními
certifikáty či diplomy
MůTE

SKÝ JůZYK

český

OSTATNÍ JAZYKY
• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev

n mecký
Výborn
Výborn
Výborn

• Čtení
• Psaní
• Mluvený projev

anglický
Výborn
Výborn
Dob e
italský, špan lský
základy

SOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI

komunikativní, proaktivní p ístup, loajální

A DOVEDNOSTI

Soužití a spolupráce
s lidmi; v multikulturním
prostředí; na pozicích, kde
je komunikace důležitou
součástí; a v situacích, kde
je nezbytná týmová
spolupráce (např. kultura a
sport), doma apod.
ORGůNIZůČNÍ SCHOPNOSTI
A DOVEDNOSTI

Koordinace a řízení lidí,
projektů, rozpočtů; v práci,
dobrovolné činnosti (např.
kultura a sport), doma
apod.
TECHNICKÉ SCHOPNOSTI

zkušenost s ízením menších právních projekt , vysoké pracovní
nasazení, logistika p tičlenné domácnosti

uživatelská znalost PC, Microsoft Office, ASPI

A DOVEDNOSTI

Výpočetní technika,
speciální přístroje, nástroje
apod.
IDIČSKÝ PR KůZ(Y)

ano – osobní automobil

