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Vzdělání:

– Masarykova univerzita, Brno
Přírodovědecká fakulta – obor geologie
absolvoval v červnu 1978
– Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
semestrální postgraduální studium – podzemní uskladňování plynu
absolvoval v červnu 1987
– The Nottingham Trent University
Postgraduate Certificate in Management
absolvoval v červnu 1995 na Brno Business School
– diplom CIMA A, 2004
– Masarykova univerzita, Brno
Právnická fakulta, celoživotní vzdělávání
diplom MPA, 2011

Praxe
9/2004 - 11/2013
Ústavní soud České republiky, Brno
Ředitel soudní správy/Kancléř, bezpečnostní ředitel
V této funkci jsem řídil správní (nejustiční) část Ústavního soudu – úsek ekonomický,
hospodářský/investiční, informační, personální a provozní. Sestavoval jsem a
odpovídal za rozpočet organizace (samostatná kapitola státního rozpočtu) a jeho
plnění. Součástí funkce byla i koncepční, investiční a majetková činnost směřující
k rozvoji Ústavního soudu, byl jsem zodpovědný, i samostatně zadával, za veřejné
zakázky. Ve věcech ekonomických, hospodářských, personálních a správních jsem
jednal jménem Ústavního soudu ČR. Jako držitel příslušného osvědčení jsem zastával
funkci bezpečnostního ředitele Ústavního soudu.
6/2004 - 9/2004
Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o., Brno
Marketing Manager
Mým zaměřením v této funkci byla marketingová podpora procesů pro propojení vědy
a výzkumu s komerční praxí – vyhledávání a zprostředkování kontaktů, poptávky,
prezentace společnosti vůči školství, státní správě a partnerům, PR, zpracování
rozpočtu a odpovědnost za jeho plnění, apod. Součástí práce bylo i marketingové a
obchodní poradenství a koučing začínajících firem v Technologickém inkubátoru.
2002 - 2003
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno
místopředseda představenstva, provozní ředitel.
Na této pozici jsem přímo řídil divize distribuce a správy majetku.
Člen představenstva, ředitel divize obchodu (do 06/2003).
Vedle strategie (např. zavádění Key Account Managementu, Product Managementu
včetně stanovení kvalifikačních požadavků a předpokladů pro nově vytvářené
pracovní pozice) a operativy obchodu a marketingu jsem se aktivně podílel na
restrukturalizaci firmy a zavádění procesního řízení.
V popředí mých aktivit byla příprava na liberalizaci trhu a udržení zákazníků
prostřednictvím zlepšení jejich obsluhy, nabídky produktů a tím jejich spokojenosti se
službami JMP.
Mezi mé povinnosti patřila i reprezentace a zastupování společnosti vůči státním
orgánům a institucím, municipalitám, jako jsou senátoři, poslanci, Regulační úřad,
starostové apod. Z pozice tiskového mluvčího jsem komunikoval s médii. Dále jsem
aktivně prosazoval vnímání zemního plynu jako produktu, prostřednictví České
plynárenské unie se podílel na teoretické i praktické spolupráci mezi plynárenskými
podniky.
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Teplárny Brno, a.s.,
specialista – marketing.
Náplní práce bylo komplexní pokrytí všech základních marketingových funkcí
s akcentem na zákazníka, PR, CRM, postupné budování marketingového útvaru.
Zastával jsem post tiskového mluvčího, zpracovával marketingový rozpočet, koncepci
a reklamní strategii, zodpovídal za jejich plnění poradě vedení, resp. generálnímu
řediteli. Dále jsem aktivně reprezentoval firmu na konferencích, podílel se na
komunikaci s brněnskou municipalitou a zákazníky.
Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno
vedoucí odboru marketingu.
Byl jsem zodpovědný za získávání potenciálních zákazníků, péči o ně a komunikaci s
nimi, hodnocení plošné plynofikace, strategii a informace, PR, reklamu a propagaci,
zavedení a rozvoj „corporate image“ společnosti, organizování firemních
marketingových společenských událostí. Řídil jsem práci čtyř oddělení s celkovým
počtem 17 zaměstnanců.
Zároveň jsem zastával funkci tiskového mluvčího společnosti.
Zpracovával jsem marketingovou koncepci a využívání reklamy pro plyn jako
ekologický, účinný a pohodlný zdroj energie, stanovoval jsem a předkládal ke
schválení marketingový rozpočet a byl zodpovědný za jeho dodržení.
Zastupoval jsem Českou republiku v mezinárodním společenství Intergas Marketing,
jakož i v Pracovní skupině pro plyn a ve Skupině expertů pro dodávku a využití plynu
při Hospodářské komisi pro Evropu OSN. V rámci těchto pozic jsem koordinoval
podíl regionálních plynárenských podniků na společném řešení dané problematiky.
Transgas, s.p., Praha
vedoucí odboru podzemních zásobníků.
Pozice zahrnovala technický a metodický dohled nad podzemními zásobníky,
management výzkumných prací pro zvýšení výkonu a uskladňovací kapacity,
publikační činnost.
Jihomoravské plynárny, o.z., Brno
geolog.
V této funkci jsem prováděl, resp. byl členem řešitelského týmu, různé analytické
práce a dílčí výzkumy pro ložiskovou část podzemních zásobníků plynu, prováděl
oponentury externích výzkumů, byl jsem zodpovědný za ložiskovou část podzemních
zásobníků.
Geografický ústav ČSAV, Brno,
interní aspirant, pracovník Oddělení fyzické geografie
Jako člen výzkumných týmů jsem se zabýval úkoly z geologie, geomorfologie,
speleologie, dálkového průzkumu Země apod.
Napsal jsem a obhájil disertační práci na téma „Metody sledování montánních tvarů
reliéfu pomocí dálkového průzkumu“.
Masarykova Univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta,
katedra Mineralogie a petrografie
Jako odborný asistent jsem byl členem vědeckého kolektivu katedry s uplatněním ve
výuce.

1989 - 1997

Po dobu tří volebních období (9 let) jsem zastupoval Československo/Českou republiku ve
Výboru pro těžbu, úpravu a podzemní uskladnění plynu (A-výbor) při Mezinárodní plynárenské
unii, poslední tři roky jako předseda podvýboru pro podzemní uskladňování.

Dovednosti

Jazyky:
Počítač:
Ostatní:
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Angličtina, Němčina, Ruština.
Dokonalá znalost MS-Office, informační systémy.
Řídící a organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost,
důslednost, zodpovědnost, kreativita, flexibilita, Facility Management,
zadávání veřejných zakázek, ŘP skupiny B.
Osvědčení fyz. osoby NBÚ, č. NBÚ-084440 pro stupeň utajení „T“.
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