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Praxe: 
  
2018                  Hygienická stanice Hlavního města Praha 
                          ředitel odboru ekonomicko provozních činností 
  
2015–2017 Ministerstvo zdravotnictví ČR 
5/2016  ředitel odboru veřejných zakázek 

• centralizované zadávání resortu MZ, zadavatel 
• tvorba metodik / směrnic 
• správce E-tržišť, zástupce MZ pro oblast veřejných zakázek v orgánech 
• veřejné zakázky 

 
2015  ředitel odboru hospodářské správy  

• veřejné zakázky 
• hospodaření s majetkem státu 
• provozní oddělení 

 
2010–2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ředitel sekce zahraničního obchodu / ředitel odboru exportní strategie 
• odpovědnost za vytvoření Exportní strategie ČR pro období 2012–2020  
• řízení projektů exportní strategie napříč státní správou se Svazem průmyslu a 

dopravy, Hospodářskou komorou, oborovými svazy 
• za rozpočet a veřejné zakázky ve výši 100 mil. Kč ročně 
• výkon akcionářských práv MPO v ČEB / EGAP 
• povolovací agenda v oblasti obchodu (správní řízení) 

 
2012–2014 CzechTrade - agentura na podporu exportu 

generální ředitel 
• stanovení nové strategie a obchodních cílů / služeb pro exportéry 
• implementace a rozvoj nového business modelu a produktů 
• zakládání a řízení projektů evropských fondů OPPI - marketing 
• statutární odpovědnost za rozpočet ve výši 160 mil. Kč ročně a řízení 60 

zaměstnanců 
• vytváření marketingového programu SVV OPPI (280 mil. Kč na 2 roky) 
• ICT development klientské zóny – informační portál BusinessInfo.cz 

 
2011–2014 Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) 

• místopředseda dozorčí rady 
• člen výboru pro audit 
• oblast strategie vymáhání pohledávek 

 
2011–2012 Česká exportní banka (ČEB) 

• člen dozorčí rady 
• člen výboru pro audit 

 
2007–2010 Ministerstvo zahraničních věcí ČR 



  tajemník náměstka ministra pro vnější ekonomické vztahy a prezentaci ČR 
odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu 

• správa agendy úseku ekonomické spolupráce a agendy ekonomicko-obchodních 
úseků, odpovědnost za agendu ekonomické diplomacie 

• tvorba metodik a interních pravidel pro čerpání finančních prostředků MZV 
 
2006  Toyota Motor Czech 
 Market and Product Analyst 

• analýzy trhu a jednotlivých segmentů trhu 
• vyhodnocování výkonnosti a ziskovosti společnosti v rámci ČR 
• analýzy profitability a reportování vedení společnosti  
• příprava rozpočtů - forecasting, příprava kampaní 
• komunikace s obchodními partnery 

 
2002–2005 ING Group Czech Republic 
2005  Business Analyst  

• controlling reporting, budgeting pro úsek obchodu 
• příprava finančních analýz 
• reporting obchodních výsledků pro vedení společnosti 
• plánování, business development CZ a SK 

 
2004  Financial Analyst - Slovensko 

• integrace úseku financí, obchodu a controllingu ING Životná poisťovňa a.s. SR 
pod centrálu ING - Praha, ČR 

• sloučení bankovních účtů ING Životná poisťovňa pod ING Bank SR 
• vymáhaní dlužného pojistného a provizí ING Group přes externí partnery 
• obchodní plánování, budgeting, roadshow, školení poboček, komunikace 

 
2002  ING Investment Management – Nizozemí, Den Haag 

 Portfolio Analyst institucionálních mezinárodních klientů 
• pasivní asset management pro institucionální investory 
• rebalancování portfolia/benchmarking/tracking error 
• modelování v excelu, vč. Bloomberg, budování spreadsheetů a macro 
• optimalizace a modelování rizik 
• portfolio management-  akciových portfolií, řízení rizik portfolií 

 
2001  Živnostenská Banka Trust & Asset Management 
 Portfolio Analyst 

§ portfolio management dluhopisových fondů, Forex 
§ reportování, benchmarking, kreditní rizika - limity 

 
Vzdělání:	
	 	
 Doktorské 	
 Česká zemědělská univerzita v Praze, obor Ekonomika a řízení 

Magisterské 
 Rotterdam Business School, obor Finance a účetnictví 
 Bakalářské 
 International School of Economics Rotterdam, obor Mezinárodní obchod 


