JUDR. LUKÁŠ LEV ČERVINKA
právník / legislativec / konsultant
Osobní údaje
Datum nar.:
25. 7. 1991
Státní občanství: Česká republika

Dovednosti

Pracovní zkušenosti
Nezávislý právně-politický konsultant
od 2018
Odborné konsultační a právně analytické služby.

Otevřená společnost, o.p.s. / konsultant
od 2018
Problematika registru smluv, GDPR a svobodného přístupu k informacím.

Legislativní činnost

Poslanecký klub Pirátů / externí právně-politický konsultant
od 2018
Právní a politické konsultantství pro poslance - např. Jana Lipavského - oblast
mezinárodních vztahů a obrany; Jana Pošváře - oblast financí.

Komunikace
Řešení problémů

Jakub Michálek, poslanec a předseda poslaneckého
klubu Pirátů / poradce

Kritické myšlení

leden - srpen 2018
Legislativní činnost (tvorba právních předpisů, analýz, stanovisek a
zpravodajských zpráv), kontakt se zájmovými skupinami (neziskovými
organisacemi, veřejnými institucemi, profesními sdruženími atp.) a zajišťování
jejich podpory, asistence s vnitřní organisací a vedením poslaneckého klubu,
příprava mediálních výstupů a účast na konferencích.

Spolehlivost a
samostatnost
Týmová spolupráce
IT (MS Office,
Redmine, Github,
Markdown)

Rektorát University Karlovy / asistent Evropské kanceláře
říjen - prosinec 2016
Výpomoc s interním auditem programu Erasmus+.

Cizí jazyky
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) / spolupracovník
Angličtina:
Němčina:
Italština:
Velština:

C2
B1 (probíhající stud.)
A1 (probíhající stud.)
A1

Kontaktní údaje

AMO
2014 - 2015
Člen přípravného týmu Pražského studentského summitu (PSS),
místopředseda modelu WTO a redaktor oficiálních novin PSS Chronicle.

Ministerstvo financí ČR, oddělení Evropské a mezinárodní
právo / stážista
červenec 2013
Administrace sporů před SDEU a podílení se na vytváření stanovisek MF v
rámci připomínkového řízení.

Vzdělání

+420 739 639 021

Universita Karlova, Právnická fakulta / JUDr., ústavní právo
lukas.lev.cervinka@pirati.cz

2018

Universita Karlova, Právnická fakulta / magistr, specialisační
linkedin.com/in/lukas-lev-cervinka/

modul Mezinárodní právo a mezinárodní vztahy
2010 - 2018

University College Dublin, The Sutherland School of Law /
Erasmus+, právo EU, ústavní právo a keltská studia
2015 - 2016

Reference
Doc. Jan Wintr
Universita Karlova, Právnická fakulta
Universitní profesor
wintr@prf.cuni.cz
Jan Lipavský
poslanec Parlamentu ČR
lipavskyj@psp.cz

Doplňující informace
Člen kontrolního výboru zastupitelstva statutárního města Jablonec
nad Nisou zvolený za Českou pirátskou stranu.
Organisování konference o sdílené ekonomice na půdě Poslanecké
sněmovny pro poslance a zástupce vlády, samospráv, Svazu nájemců,
digitálních platforem ad.
2. místo v VII. ročníku soutěže SVOČ (studentská vědecká odborná
činnost) (2014), v kategorii vyhlašované advokátní kanceláří Dentons
Europe CS LLP, s prací zaměřenou na občanské právo
Účast na ČMAK 2013 (Český model amerického kongresu) – člen
Sněmovny reprezentantů a Výboru pro zahraniční vztahy
Účast na XIX. ročníku modelu OSN (2013 – 2014) Pražského
studentského summitu jakožto právní poradce pro WTO

Publikační činnost
Červinka, L. L.: Taje kabinentní 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

