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Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

15.9.2018 – dosud
Státní tajemník
Funkce služebního úřadu jmenovaná Vládou ČR pro 800 zaměstnanců MZE a 6
podřízených služebních úřadů
Řízení sekce – oblast IT, správy majetku a HR
Státní služba ČR, služební úřad Náměstek pro státní službu MV ČR, Nad Štolou 3, 17034
Praha 7, zaměstnavatel Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Obor činnosti či odvětví

Státní administrativa

Období

7.5.2015 – 14.9.2018

Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
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Státní tajemník (náměstek pro řízení sekce 08)
Funkce služebního úřadu jmenovaná Vládou ČR pro 1624 zaměstnanců MF a dva
podřízené služební úřady Generálního finančního ředitelství (koordinace služebních
vztahů pro 16 000 zaměstnanců GFŘ) a Finančně analytického úřadu (80 zaměstnanců)
Řízení sekce – 7 odborů, 300 lidí – oblast IT, rozpočtu, správy majetku a HR
Státní služba ČR, služební úřad Náměstek pro státní službu MV ČR, Nad Štolou 3, 17034
Praha 7, zaměstnavatel Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 11810 Praha 1
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003

Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce

Státní administrativa
Leden 2015 – 6.5.2015
Ředitel sekce řízení úřadu a kabinet ministra
Řízení provozních útvarů MF – 6 útvarů, 190 zaměstnanců, personální odbor, finanční
odbor (interní rozpočet kapitoly MF), veřejné zakázky a centrální nákup, hospodářská
správa (majetek, archiv a spisová služba), projektová kancelář, vládní a parlamentní
agenda;
Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 11810 Praha 1
Státní administrativa
Únor 2014 – Listopad 2014
1. Náměstek ministra – pro vnitřní bezpečnost
Statutární zástupce ministra vnitra včetně jednání vlády, Bezpečnostní rady státu, řízení
bezpečnostní sekce, 1200 zaměstnanců: mezinárodní vztahy v oblasti bezpečnosti,
bezpečnostní politika, bezpečnostní legislativa, terorismus, krizové řízení, prevence
kriminality, víza, migrace, azyl. Koordinační role vůči Policejnímu prezidiu a
Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru, zástupce zakladatele v Česká
pošta s.p.
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7, Česká republika
Státní administrativa

Srpen 2013 – únor 2014
Náměstek ministra – správní sekce
Zastupování ministra zemědělství včetně jednání vlády, sekce správní: legislativa, provoz
a majetek, ICT (38 registrů a ICT systémů, cca 700 mil. Kč náklady/rok), veřejné zakázky
a centralizované zadávání resortu zemědělství, zakladatelská činnost (24 podřízených
organizací včetně 7 státních podniků), 192 zaměstnanců
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 115 01 Praha 1, Česká republika
Státní administrativa
Září 2011 – červenec 2013
Náměstek ministra pro veřejné investování a legislativu

Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Zastupování ministra pro místní rozvoj včetně jednání vlády ČR, koordinace a řízení
vyjednávání legislativních návrhů v gesci MMR - stavební zákon a zákon o veřejných
zakázkách, Řízení sekce 80 zaměstnanců, gestor zákona o veřejných zakázkách a
koncesního zákona, správce E-tržišť, zástupce ČR pro oblast veřejných zakázek ve všech
orgánech a pracovních skupinách EU a WTO

Název/jméno a adresa
zaměstnavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Česká republika

Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
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Státní administrativa
Září 2006 – září 2011
Vrchní ředitel sekce legislativně právní
Řízení sekce, koordinace všech právních problematik MMR, koordinace interní i externí
legislativy, zástupce ČR pro oblast veřejných zakázek ve všech orgánech a pracovních
skupinách EU, gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, metodická
podpora v oblasti veřejných zakázek, koncesí a veřejně-soukromých partnerstvích (PPP),
vydávání právních stanovisek k problematice veřejných zakázek, investiční projekty na
Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003

vládní a regionální úrovni, zastupování ČR v českých a zahraničních pracovních
skupinách v oblasti veřejných zakázek (UNCITRAL, OECD, WTO)
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zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Česká republika
Státní administrativa
Leden 2005 – září 2006
Ředitel odboru legislativy a podnikatelského prostředí; právník, legislativní činnost
Řízení odboru a koordinace právníků CzechInvestu (10 zaměstnanců), připomínkování
právních předpisů v gesci CzechInvestu a MPO, spolupráce na projektech v oblasti
Strukturálních fondů a výzkumu a vývoje, projekty v oblasti rizikového kapitálu a private
equity, problematika státní pomoci, koordinátor pracovní skupiny Rady pro rozvoj
podnikatelského prostředí, mezinárodní vyjednávání v rámci projektů zahraničních
investorů, výběrová řízení a smluvní vztahy vzniklé na jejich základě, vztahy
k nemovitostem – průmyslové zony a brownfieldy
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2,
Česká republika
státní administrativa
Listopad 2003 – prosinec 2004
Právník, legislativní činnost
Tvorba právních předpisů (legislativní proces, aplikace) v oblasti veřejných zakázek a
veřejně-soukromých partnerstvích (PPP), tvorba zadávacích podmínek, organizace
výběrových řízení, účast v hodnotitelských komisích
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Česká republika
Státní administrativa

Vzdělání, odborná
příprava a školení
Období

Září 2001 – listopad 2003

Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní
dovednosti
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání, odbornou
přípravu či kurz
Období
Dosažená kvalifikace
Hlavní předměty / profesní
dovednosti
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání, odbornou
přípravu či kurz
Úroveň vzdělání v národní nebo
mezinárodní klasifikaci

Makroekonomie, mikroekonomie, ekonomické vědy, finanční právo, soutěžní právo, právo
duševního vlastnictví
Vysoká škola ekonomická Praha

Červen 1997 – červen 2003
Titul magistr práv
Právo - všechny specializace
Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Vysokoškolské

Schopnosti, znalosti a
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dovednosti
Mateřský jazyk

Český jazyk

Další jazykové znalosti
Sebehodnocení
(*)

Porozumění

Mluvení
Ústní interakce

Psaní
Písemný projev

Poslech

Čtení

Angličtina

C2

C2

C1

C2

C1

Němčina

A1

A1

A1

A1

A1

Francouzština

A1

A1

A1

A1

A1

Evropská úroveň

Samostatný ústní
projev

Jazyková zkouška – Certificate of Advanced English (podzim 2008)

Sociální schopnosti
a dovednosti

Prezentační dovednosti – časté přednášení odborných právních témat (veřejné zakázky,
GDPR, státní služba)
Komunikační dovednosti – vedení právních jednání, vyjednávání (zastupování před
Evropskou komisí, legislativní proces s mezinárodním prvkem, mezinárodní investiční
smlouvy), jednání v oblasti strukturálních fondů a veřejných zakázek
Týmová práce – projektové řízení týmů a dlouhodobá práce v právním kolektivu
Schopnost práce v multikulturním prostředí – jednání na pracovních skupinách EK, WTO,
UNCITRAL

Organizační schopnosti
a dovednosti

Manažerské dovednosti – řízení velkých organizačních celků 1200 lidí
Vedení týmu – pozice koordinátora pracovních skupin na různá témata (české i zahraniční)
Samostatné vedení projektů – pozice projektového manažera

Referenční projekty
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Legislativa (ČR autor návrhu, zahraničí člen vyjednávací skupiny)
 ČR: zákon č. 137/2006 Sb. a zákon č. 139/2006 Sb., prováděcí předpisy a usnesení
vlády k oblasti veřejných zakázek a korupce,
 ČR implementace zákona č.234/2014 Sb., o státní službě na Ministerstvu financí
 EU: směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES (utilities a classical procurement),
2009/81/ES (defense procurement)
 WTO : Government Procurement Agreement (GPA)
 UNCITRAL: Public Procurement Modal Law
Projekty
 ČR:
o Equity Fund of Czech Republic (2006)
o Registr dlužníků státu (2005)
o Platforma pro transparentní veřejné zakázky (2009 – dosud)
o Projekt PPP Ubytovna hotelového typu UVN Střešovice (2009 – 2012)
o Investiční smlouva ČR - Hyundai, IPS Alpha (2005) (vyjednávání investiční
smlouvy, investiční pobídky, veřejná podpora)
o Nadace pro rozvoj regionů, Fond rizikového kapitálu, Českomoravský
podnikatelský fond, Regionální fondy a.s. (správa majetkových účastí státu,
funkce předsedy dozorčí rady, řízení procesu likvidace, zastupování ČR před
Evropským soudním dvorem (2006 – dosud, ESD 2009)
o NIPEZ: Národní infrastruktura pro elektronické zakázky (2009 – 2014)
o E-Tržiště: nákupní systémy pro státní správu (2009 – 2014)
o Vodohospodářské projekty (2006 – 2015)
 EU:
o EU-China Trade Project (international public procurement relations),
o Croatia Accession Process to EU (public procurement chapter)

Více informací o Europass: http://europass.cedefop.eu.int/
© Evropská společenství, 2003

Počítačové znalosti
a dovednosti

Další schopnosti, znalosti
a dovednosti
Řidičský průkaz

Doplňující informace

Pokročilá znalost Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), Lotus Notes, Photoshop,
internet, právní aplikace

Lyžařský instruktor
Skupina B – osobní automobil



















Přílohy
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Spoluautor zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a všech následujících
novel a souvisejících právních předpisů
Člen Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro
veřejné zakázky - trvá
Místopředseda dozorčí rady České pošty, s.p.,, 2012 -2015
Člen Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra – 2014 -2016
Místopředseda dozorčí rady Budvar, Budweiser, s.p., člen strategického výboru
2013-2014
Člen dozorčí rady Lesy České republiky, s.p. 2013-2014
Zakladatel Státní tiskárny cenin 2015 – dosud
Člen dozorčí rady SPCSS s.p. 2018 - dosud
Člen Rady vlády pro informační společnost 2018 - dosud
Držitel osvědčení Národního bezpečnostního úřadu – TAJNE - trvá
Expert registrovaný v databázi EU TAIEX (veřejné zakázky a PPP)
Předseda pracovní skupiny Rady EU pro veřejné zakázky během CZE PRES
2009
Dlouholetý delegát ČR pro EK (DG MARKT), WTO Výbor pro vládní zakázky,
UNCITRAL Skupina pro veřejné zakázky, OSN Expertní skupina pro PPP 200620013
Specialista na Green and Social Procurement, Defence Procurement, EProcurement
Odborník na problematiku anti korupce ve veřejných zakázkách
Člen pracovní skupiny pro legislativu Ministerstva dopravy (veřejná doprava) a
Ministerstva životního prostředí (vodohospodářské projekty)
GDPR – zavádění procesů na MF včetně funkce pověřence
Publikační činnost v publikacích a odborných časopisech na téma veřejné
zakázky

Reference na vyžádání
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