Životopis

JUDr. Janka Krupičková
Vzdělání:
střední : Gymnázium v Brezně (1971-1975)
vysokoškolské: Právnická fakulta UK Praha (1975-1979) magisterské studium
Právnická fakulta UK Praha (1980-1981) rigorosum - titul JUDr.
Doplňující vzdělání:
Specializační studium práva k nehmotným statkům –Právnická fakulta UK Praha (1990-1991)
Dvousemestrální studium legislativy – Právnická fakulta UK Praha (1999 – 2000)
Kurz - Legislativa Evropských společenství a její harmonizace s právem ČR - Právnická
fakulta UK (2000)
Praxe:
únor 2001 – doposud – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
pozice – ředitelka Odboru právního, metodiky a časového zpoplatnění
náplň práce – tvorba předpisů, smluvní agenda, koncepční a metodická činnost související
s naplňováním účelu SFDI, agenda časového zpoplatnění;
červenec 2000 – leden 2001 – Konferenční centrum Štiřín, příspěvková organizace MZV
pozice – právník
náplň práce – komplexní právní agenda organizace;
září 1998 – červen 2000 – Ministerstvo pro místní rozvoj
pozice – právník v legislativně právním odboru
náplň práce – připomínková řízení k právním předpisům, smluvní agenda;
leden1998 – červenec 1998 – Česká centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
MMR
pozice – ekonomická náměstkyně
náplň práce – komplexní ekonomická agenda organizace, právní agenda, personální agenda,
agenda vnitřní správy a nakladatelská agenda;
červenec 1993 – prosinec 1997 – ORBIS, příspěvková organizace MMR
pozice – vedoucí právního oddělení
náplň práce – komplexní právní agenda organizace (zejména sporová agenda, smluvní
agenda, tvorba interních předpisů);
leden 1993 – červen 1993 - Ministerstvo financí
pozice – členka likvidační skupiny Československého rozhlasu
náplň práce – sporová agenda a vypořádání pohledávek Československého rozhlasu;
červenec 1986 – prosinec 1992 – Československý rozhlas
pozice - referent pro honorářovou agendu Odboru ekonomiky práce
náplň práce – autorské právo a odměňování autorů a výkonných umělců;

leden 1980 – červen 1986 - Generální ředitelství SPOFA
pozice – referent pro patentové právo v Oddělení licencí a ochrany průmyslových práv
náplň práce – právo vynálezů, zlepšovacích návrhů, průmyslových vzorů a ochranných
známek;

