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Držitel dokladů o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby vydaný Národním Bezpečnostním
úřadem v roce 2016 a 2021.

Pracovní zkušenosti
07/2019 – 12/2021

Zástupce ředitele
LOM PRAHA, s.p.

03/2015 – 12/2021

Ředitel pro obchod a logistiku
LOM PRAHA, s.p.

10/2013 – 02/2015

Ředitel pro logistiku
LOM PRAHA, s.p.

09/2012 – 07/2013

Náměstek ministra spravedlnosti sekce ekonomické a investiční
Ministerstvo spravedlnosti

04/1995 – 08/2012

Ředitel společnosti
DEUP, spol s r.o.

1995 –

Daňový poradce

2009 – 2021

Insolvenční správce
(Činnost pozastavena ke dni jmenování do funkce náměstka MSp.)

1995 – 1997

Odborný asistent
Vojenská akademie Brno

08/1994 – 05/1995

Zástupce vedoucího oddělení platové politiky
Ministerstvo obrany ČR

12/1993 – 08/1994

Zástupce vedoucího finančního oddělení rektorátu
Náčelník finanční služby školních jednotek
Vojenská akademie Brno

08/1991 – 11/1993

Náčelník finanční služby
VÚ 4014 Pohořelice

Vzdělání
1983 – 1987

Gymnázium tř. kpt. Jaroše Brno, zakončeno maturitní zkouškou
v roce 1987

1987 – 1991

Fakulta týlového a technického zabezpečení, Vojenská vysoká
škola Vyškov, zakončeno státní zkouškou v roce 1991
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1993 – 1996

Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, zakončeno
závěrečnou bakalářskou zkouškou v roce 1996

2012 – 2015

Business Institut EDU a.s., studijní program: Executive LLM –
Commercial Law

2016 – 2018

Business Institut EDU a.s., studijní program: Master of Business
Administration – Obchodní právo v podnikání

Kurzy, školení, profesní zaměření
-

ekonomie, finance, financování projektů, podpora de minimis,

-

správní a finanční právo, daně, clo, veřejné zakázky, hospodářská soutěž, insolvence

-

vlastnické vztahy, smluvní obchodní vztahy, obchodní společnosti

-

právní vztahy k nemovitostem,

-

sociální a zdravotní pojištění,

-

pracovní právo

-

PPL (A), PPL (H), Průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby

Jazyky a počítače
Čeština

mateřský jazyk, bezchybný pravopis

Angličtina

slovem i písmem, pokročilá znalost

Ruština

slovem i písmem, pokročilá znalost

Word, Excel, účetní a daňové aplikační programové vybavení
Databáze

pokročilá znalost

uživatel

Zájmy
Motorové létání a cestování.
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