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Účast na projektech
Celkem od roku 1994 zpracováno 42
strategických dokumentů měst,
mikroregionů a krajů ČR a 8
dokumentů v zahraničí).
.

1994 – 2016
OSVČ (PROODOS Praha)
Konzultační a poradenská činnost
majitel poradenské firmy pro obce
Výkon poradenských a konzultačních činností, příprava koncepčních
rozvojových dokumentů, řízení projektů - seznam od r, 2009
 2009: Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary,
vedoucí projektu
 2009: Program rozvoje města Kraslice, vedoucí projektu
 2009: Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje, vedoucí
projektu
 2009: Program podpory MSP v K. Varech, vedoucí projektu
 2009: Průzkum podnikatelského prostředí hl. m. Prahy, vedoucí
projektu
 2009: Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných
příjemců v rámci OPPK – 3.3., autor
 2010: Pražský trh práce – jeho stav a metodologie zkoumání,
vedoucí projektu
 2010: Zřízení Rady pro výzkum a inovace hl. m. Prahy (návrh pro
Kancelář primátora hl. m. Prahy) – vedoucí projektu
 2010: Hodnocení projektových žádostí OPPK (3.3.), hodnotitel
 2010: Sociologický průzkum: Názory a připomínky k rozvoji MČ stat.
Města K. Vary“, vedoucí projektu
 2010: Aktualizace Programu rozvoje mikroregionu Mezi Vltavou a
Otavou, vedoucí projektu
 2011: Návrh Konceptu udržitelného rozvoje cestovního ruchu
v provincii Natal (JAR) – člen týmu
 2011: Evaluace interim „Masterplan Karlsruhe 2015“ – člen týmu
 X/2011: Evaluace Programu rozvoje Karlovarského kraje, vedoucí
projektu – kontaktní osoba ing. arch. J. Musil, ved. ORR KU
Karlovarského kraje,

 2012: Strategický plán města Roudnice n. L.
 2012: Analýza současného stavu stavebnictví ČR (projekt EU
BuildUp), vedoucí týmu
 2013: Lokální analýza inovačního potenciálu ČR (projekt EU W4T),
vedoucí projektu
 VI/2014: Metodika strategického řízení a plánování krajů ČR
(Asociace krajů ČR), vedoucí týmu – kontaktní osoba: Bc. R. Polma,
řed. Kanceláře AK ČR,
 IX/2015: Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje,
vedoucí týmu- kontaktní osoba ing. arch. J. Musil, ved. ORR KU
Karlovarského kraje,
 2015: Metodika tvorby a implementace strategií rozvoje měst a obcí
(certifikovaný kurz MV ČR),odborný garant a lektor Organizátor
kurzu: Nadace ABF – kontaktní osoba: ing. arch. J. Fibiger, předs.
Správní rady.
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2000 – 2006, 2012 – 2013
Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha
Metodologie strategického plánování a tvorba strategií na úseku
regionálního rozvoje a veřejné správy
Vědecký pracovník
Výzkum metodologie strategického plánování a tvorba strategií na úseku
regionálního rozvoje a veřejné správy
 Metodilka posílení kapacit krajů pro strategické řízení (TA ČR 2013,
člen týmu)
 „Capital investment funding in the Czech Republic“, spoluautor
studie (LGSRI Budapest, 2002)
 „Putování českou budoucností“, spoluautor publikace (CESES
Praha, 2002)
 „Dopady vstupu ČR do EU na jednotlivé regiony ČR na základě
průzkumu na podnicích“, autor studie (Úřad vlády ČR Praha, 2002)
 „Modernizace veřejného sektoru a veřejné správy“, spoluautor studie
(CESES Praha, 2003)
 „Mechanismy sociální soudržnosti, stratifikace a role sociálního
státu“, spoluautor studie (MPSV Praha, 2003)
 „Jak jsme na tom. A co dál? (Strategický audit ČR)“ spoluautor
publikace (CESES Praha, 2004)

1998 – 2002
Úřad vlády ČR
Strategické řízení a plánování
Ředitel odboru hospodářské strategie, ředitel sekretariátu Rady
vlády pro sociální a ekonomický rozvoj
Řízení přípravy Vize rozvoje ČR, legislativy pro strategické plánování

1990 – 1993
Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR
Řízení regionálního rozvoje
Náměstek ministra (pro regionální rozvoj, územní plánování a
bytovou politiku)
Řízení přípravy legislativních norem a podpůrných programů na úseku
regionální rozvoj, územní plánování a bytová politika

VZDĚLÁNÍ A KURZY
• Od – do
• Název a druh školy
• Hlavní předměty/dovednosti
• Dosažený titul

1971- 1976
Vysoká škola ekonomická Praha
Řízení a plánování
Ing.

• Od – do
• Název a druh školy
• Hlavní předměty/dovednosti
• Dosažený titul

1981 – 1986
Vysoká škola ekonomická v Praze
Regionální rozvoj
CSc.

OSOBNÍ DOVEDNOSTI
získané v průběhu života, které nemusí
být nutně doloženy formálními certifikáty
nebo diplomy.

Mateřský jazyk

 Dlouholetá zkušenost s přípravou, řízením a hodnocením
strategických dokumentů a projektů sociálního a ekonomického
rozvoje krajů, měst a mikroregionů, v oblastech hospodářské a
sociální soudržnosti, reformy veřejné správy, reformy daňového
systému, mezinárodní rozvojové pomoci a občanského sektoru.
 Zkušenosti s teorií a metodologií strategického plánování
udržitelného rozvoje
 znalost dotačních mechanismů ČR a EU, záležitostí spojených
s evropskou integrací a programů financovaných ze
Strukturálních fondů EU.
Čeština

DALŠÍ JAZYKOVÉ ZNALOSTI
• čtení
• psaní
• mluvení

Angličtina
Dobrá
Dobrá
Dobrá

• čtení
• psaní
• mluvení

Němčina
Výborná
Výborná
Výborná

• čtení
• psaní
• mluvení

Španělština
Výborná
Výborná
Výborná

• čtení
• psaní
• mluvení

Ruština
Dobrá
Dobrá
Dobrá

ORGANIZAČNÍ DOVEDNOSTI A

 Řízení projektů

KOMPETENCE

 Prezentační a lektorské dovednosti

Koordinace a řízení lidí, projektů a
rozpočtů.

TECHNICKÉ DOVEDNOSTI A
PŘEDPOKLADY

 Práce s výpočetní technikou (MS Office: Word, Excel, Power Point,
Outlook; Internet)

