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Jméno:

Michaela Poremská

Vzdělání:
• květen 2001 - maturitní zkouška na Gymnáziu s rozšířenou výukou cizích jazyků v Ostravě
• květen 2006 - státní závěrečná zkouška na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
• únor 2008 - rigorózní zkouška na Právnické fakultě Masarykovy univerzity; téma rigorózní
práce: Zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.
• červen 2010 - státní doktorská zkouška v doktorském studijním programu na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity; trestní právo; disertační práce: Informační a komunikační
technologie z pohledu trestního práva hmotného
• červen 2013 - degree of Master of Laws (LLM); London International Graduate School;
téma absolventské práce: Elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek a
elektronické úkony

Práce:
• od července 2006 - července 2009 právník na Rektorátu Masarykovy univerzity
• od srpna 2009 - října 2010 vedoucí odboru veřejných zakázek Rektorátu Masarykovy
univerzity:
říjen 2009 implementován elektronický nástroj E-ZAK
únor 2010 zaveden dynamický nákupní systém
• od listopadu 2010 - podnikatelka - specializace na elektronické veřejné zakázky

Výuka:
• od února 2009 výuka předmětu Building law na Fakultě stavební Vysokého učení
technického v Brně
• září 2009 - prosinec 2010 externí vyučující v předmětech Law of eFinance, Právo
informačních a komunikačních technologií,
Úvod do práva ICT II na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
• od září 2009 asistent na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně;

• od října 2010 odborný asistent na Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně
Výuka Základů práva, Základů práva v angličtině, Veřejné správy, Evropského
hospodářského práva v angličtině, Obchodního práva v angličtině a Elektronizace
veřejného investování.

Jazykové znalosti a zkoušky:
angličtina:
• červen 2003 - zkouška z angličtiny pro právníky na PrF MU
• prosinec 2005 - státní všeobecná jazyková zkouška z jazyka anglického
francouzština:
• květen 2001 - maturitní zkouška z francouzštiny
• červen 2003 - zkouška z francouzštiny pro právníky na PrF MU
němčina:
• červen 1999 - státní základní jazyková zkouška z jazyka německého
• květen 2005 - zkouška z němčiny pro právníky na PrF MU

Zahraniční stáže:
• září 1999 - certifikát z Embassy Language & Training Centres Hastings, VB; upper–
intermediate English
• květen 2000 - studijní pobyt na College Jeanne d´Arc v Limoges, Francie
• březen 2004 - studijní pobyt na Université de Bourgogne v Dijonu, Francie
• říjen 2005 - exkurze u Evropského soudního dvora v Lucemburku s PrF MU
• únor-červen 2008 - studijní pobyt na Pécsi Tudományegyetem, Állam-És Jogtudományi
Kar, Maďarsko
• říjen 2011 - výukový pobyt programu Erasmus na Uludag Universitesi, Turecko
• duben 2012 - výukový pobyt programu Erasmus na Itä-Suomen yliopisto, Finsko

Ostatní znalosti a schopnosti:
• základy latiny; zkouška z latiny pro právníky na PrF MU
• základy španělštiny
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