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Motto

Veřejné finance s citem

Praxe

Odborník na veřejné finance se zaměřením na samosprávy, řízení a kvalitu veřejné správy
2010 – dosud
Specializace na kvalitu hospodaření a finance měst a obcí, strategické, projektové a procesní řízení
a nástroje kvality (ISO, CAF, BSC), vzdělávání a tréninky, viz reference na www.cityfinance.cz
Spolumajitel (50 % podíl) a jednatel
Regionservis s.r.o., držitel certifikace ISO 9001:2008
2007 – 2010
Do dvou let zdvojnásobení obratu firmy
Tvorba marketingu a produktů pro obce
Rozpočty a rozpočtové výhledy samospráv
Finanční a organizační poradenství samosprávám a státní správě
Pořádání konferencí a odborných seminářů
Školení, tréninky a projekty v oblasti veřejná správa a podnikání
Vedoucí kanceláře hejtmana
Pardubický kraj, Pardubice
2006- 2007
Finalizace mezinárodního úvěru od EIB, práce pro hejtmana Ing. Michala Rabase
Ředitel samostatného odboru v sekci předsedů vlád a vedoucích Úřadu vlády ČR
Úřad vlády ČR, Praha
2002 – 2006
Zavedení první ISO 9001:2000 v ústřední státní správě na Úřadě vlády ČR
Implementace projektového řízení podle mezinárodních standardů IMPA, PMBOOK a ISO 10006
Příprava a zavedení mezinárodní metodiky RIA do státní správy – hodnocení dopadu regulace
Poradce ministra financí a místopředsedy vlády
Ministerstvo financí ČR, Praha
2002 - 2006
Organizační, finanční, procesní a informační audit ministerstva financí (projekt OFPIA)
Novela zákona o rozpočtovém určení daní
Projekt posílení příjmů krajů a obcí, spolupráce s tzv. Bezděkovou skupinou
Analytik, později vrchní ministerský rada
Ministerstvo financí ČR, Praha
1998 – 2002
Nový zákon o rozpočtovém určení daní
Analytická činnost ve veřejných rozpočtech se specializací na samosprávy
Zahájení činnosti krajů

Kvalifikace a
vzdělání

Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, obor provoz a ekonomika
Certifikovaný projektový manažer dle mezinárodních standardů IPMA
Certifikát ECDL
Mnoho absolvovaných manažerských tréninků k doložení certifikáty DNV, Úřadu vlády ČR apod.

Pravidelná
lektorská činnost

Pravidelné tréninky a školení, včetně školení předsedy vlády Jana Fischera
Od roku 2007 – lektor Vysoké školy CEVRO Institut, Od 2002 - lektor NOVEKO, s.r.o., Od roku 2006 –
akreditovaný lektor Ministerstva vnitra; 2002 – 2008 lektor Institutu státní správy ČR; 2000 – 2002 –
lektor Institutu místní správy MV Praha; Od roku od 1998 – pravidelný lektor Vzdělávacího centra pro
veřejnou správu (VCVSČR), lektor mnoha dalších institucí.

Publikační činnost

CEVRO, Liberální institut, Praha; Moderní obec – ECONOMIA, a.s., Praha; Obec a finance – TRIADA
s.r.o., Praha; Daně a právo v praxi - ASPI Publishing s.r.o., 1998-2002 člen redakční rady, Praha;
Veřejná správa – Ministerstvo vnitra ČR, Praha; Bankovnictví - ECONOMIA, a.s., Praha; Ročenka HN
2001 - ECONOMIA, a.s., Praha; Parlamentní zpravodaj, Praha; http://euro.kurzy.cz/; odborný host
televizních debat v oblasti financí obcí na ČT aj.

