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Záběhlická 24, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
606 508 783
kajml@email.cz
30. listopadu 1956
Turnov
česká
GOPAS – základní kurs MS Visio
ALTUS Training Center – základní kurz MS Project 2013
Česká společnost pro jakost – výcvikový kurz hodnotitelů založený na Modelu excelence
EFQM 2003, organizovaný dle licence European Foundation for Quality Management
Ministerstvo práce a sociálních věcí - Školení hodnotitelů projektů Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
Česká společnost pro jakost – kurz Manažer modelu CAF
Ministerstvo vnitra ČR a EIPA – Uplatnění metody CAF v orgánech veřejné správy
Národní vzdělávací fond – Školení lektorů hodnotitelů projektů Operačního programu
rozvoj lidských zdrojů
Sdružení pro Cenu ČR za jakost – školení externích hodnotitelů metody CAF
Úřad vlády ČR, Institut státní správy – Příprava zaměstnanců správních úřadů na
využívání strukturálních fondů – modul A a B
Ministerstvo vnitra ČR – školení školitelů: Kvalita řízení ve veřejné správě, uskutečněné v
rámci projektu Phare - Modernizace ústřední státní správy
Institute of Public Administration, Dublin, Irsko – výcvikový modul Strategické řízení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Národní vzdělávací fond - kurs Implementace
strukturálních fondů a Kohezního fondu EU
Český institut pro akreditaci – školení externích posuzovatelů certifikačních orgánů
provádějících certifikace systémů jakosti
Fakulta sociálních věd UK, katedra západoevropských studií - kurs Evropská unie a
Česká republika na přelomu tisíciletí, zakončený závěrečnou prací a získáním diplomu
Česká společnost pro jakost - EOQ Training Course for Senior Civil Servants,
uskutečněný v rámci programu Phare PRAQ III v licenci EOQ
Český institut pro marketing - výcvikový program Marketing CIMA-B, organizovaný dle
holandské licence, zakončený zkouškami a získáním diplomu CIMA-B
Český institut pro marketing - výcvikový program Marketing CIMA-A, organizovaný dle
holandské licence, zakončený zkouškami a získáním diplomu CIMA-A
Institut Inpro - specializační studium Vedení lidí, zakončený zkouškami a obhajobou
závěrečné práce
vysokoškolské studium na ČVUT- Fakultě strojního inženýrství v Praze, specializace
využití NC strojů a pružných výrobních systémů, ukončená obhajobou diplomové práce a
státními zkouškami z fyziky, metrologie a teorie obrábění
středoškolské studium na SPŠ strojní a elektrotechnické v Liberci, zakončené maturitní
zkouškou

Pracovní zkušenosti:
2/2014 – dosud Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, registrátor agend u věcného správce
základního registru práv a povinností
4/2010 – 1/2014 Unie zaměstnavatelských svazů ČR – centrum rozvojových aktivit, projektový
manažer v projektech financovaných Evropského sociálního fondu a Norských fondů
4/2009 – 3/2010 Nejvyšší kontrolní úřad, kontrolor – metodik v oblasti auditu výkonnosti
1/2005 – 3/2009 Ministerstvo vnitra, úsek veřejné správy, odbor efektivní veřejné správy
pracovník v oblasti podpory kvality veřejných služeb, národní korespondent modelu CAF, vytvoření a
aktualizace přehledu dobré praxe v oblasti inovací ve veřejné správě, organizování resortních cen MV za
kvalitu a inovaci ve veřejné správě a národních konferenci kvality ve veřejné správě
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12/2004–1/2005 OSVČ, poradenství k Evropskému sociálnímu fondu
7 – 11 / 2004
1 – 6 / 2004
2001 – 2003
2003
2002 – 2003
2001 – 2002

Národní vzdělávací fond, senior konzultant pro oblast vzdělávání a adaptability
z Evropského sociálního fondu
AutoCont On Line, a.s., projektový konzultant, příprava projektů v oblasti vybavování škol
infrastrukturou ICT
Úřad vlády ČR, Generální ředitelství státní služby, odbor Institutu státní správy:
zástupce ředitele odboru Institutu státní správy;
vedoucí oddělení Institutu státní správy (budování Institutu státní správy, příprava a
realizace vzdělávacích akcí, příprava nasazení e-learningového vzdělávání);
pracovník v oblasti mezinárodních vztahů a vzdělávání (navrhování, předkládání a
realizace projektů Phare v oblasti řízení lidských zdrojů, příprava vzdělávacího systému pro
zaměstnance státní správy).

1999 - 2000

Ministerstvo vnitra ČR, úsek pro reformu veřejné správy, odbor přípravy
pracovníků ve veřejné správě:
pracovník v oblasti mezinárodních vztahů (navrhování, předkládání a realizace projektů Phare v oblasti
řízení lidských zdrojů, příprava vzdělávacího systému pro úředníky veřejné správy v oblasti jakosti
veřejných služeb, informačních a komunikačních technologií, zajišťování mezinárodní spolupráce odboru).
1998 LIFTEC GLOBAL, s.r.o. (obchodní společnost):
asistent ředitele pro marketing (zodpovědnost za provoz a aktualizaci marketingového informačního
systému, zpracování analýz za prodejní skupiny a prodejce, marketingová podpora prodejních týmů,
zajišťování reklamy, organizace výběrů a školení pracovníků).
1985 - 1998 Institut Inpro, a.s. (vzdělávací a poradenská organizace):
1997 - 1998
výkonný ředitel úseku vzdělávacích programů (zodpovědnost za přípravu a realizaci
marketingového, reklamního a obchodního plánu úseku, za vedení realizačních týmů,
obchodní jednání s významnými klienty, projektová příprava vzdělávacích programů);
1995 - 1997
výkonný ředitel společnosti (zodpovědnost za přípravu a realizaci marketingového,
reklamního a obchodního plánu, za vedení realizačních týmů, obchodní jednání s
významnými klienty, výběry pracovníků pro vlastní společnost i pro klienty);
1990 - 1995
vedoucí úseku projekce a realizace technických vzdělávacích programů;
1985 - 1995
vedoucí oddělení vzdělávacích programů v oblasti NC techniky.
1981 - 1985 Strojimport, a.s. (podnik zahraničního obchodu):
pracovník oddělení předprodejních služeb (zajišťování exportu a reexportu CNC techniky, obchodnětechnické analýzy v oblasti výrobní techniky).
Členství v institucích a pracovních orgánech:

člen Řídící rady Národní ceny kvality

člen Odborné sekce kvality ve veřejné správě

člen České společnosti pro jakost
Další zkušenosti:
2010 - dosud zkušenosti z přípravy a realizace projektů podporovaných z OP LZZ, OP VK a Norských
fondů
2007 - 2013
externí lektor Katedry veřejné správy Vysoké školy finanční a správní
2007 - dosud hodnotitel Cen MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
2007 – 2009
člen pracovní skupiny pro MA 21 při MŽP
2006 - 2009
zastupování ČR v pracovní skupině IPSG národních expertů modelu CAF
2006 - 2008
lektor a tutor kurzů "SMART Administration v cestovním ruchu" a "Spolupráce veřejné
správy a privátního sektoru v cestovním ruchu" pro Českou centrálu cestovního ruchu
2006 - 2007
člen řídícího týmu projektu Zavádění moderních metod řízení do úřadů, financovaného
z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
2005 - 2006
člen pracovní skupiny expertů zemí EU pro novelu modelu CAF 2006
2005 - dosud externí hodnotitel projektů, žádajících o finanční podporu z ESF
2004 - 2006
poradenství pro implementační struktury ESF v ČR (členství v pracovních skupinách pro
rozvoj lidských zdrojů a pro přípravu grantového schématu opatření 3.3 OP RLZ: Rozvoj
dalšího profesního vzdělávání;
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2002 - 2003
2000 - 2005
1999 - 2004
1997 - 1998
1994 – 1999
1994 - 1995

zastupování ČR v pracovní skupině IPSG ředitelů evropských škol a institutů veřejné
správy;
externí posuzovatel pro Český institut pro akreditaci
navrhování a předkládání projektů Phare v oblasti modernizace veřejné správy, práce
v řídicích strukturách projektů Phare, znalost nástrojů finanční pomoci EU pro ČR – Phare,
Sapard, strukturální fondy;
budování systému řízení jakosti v Institutu Inpro dle ISO 9001 ve funkci manažera pro
jakost;
práce v řídicím výboru a revizní komisi Asociace institutů vzdělávání dospělých;
vedoucí mezinárodního týmu připravujícího a realizujícího projekt Phare "Příprava
začínajících podnikatelů ve venkovské turistice" pro Agenturu pro trh práce a sociální
politiku;

Publikační činnost:
spoluautorství publikace
 Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru, KZPS, 2012
 CAF - jak jsme ho viděli po desáté implementaci, MEPCO, 2007
 Benchmarking ve veřejné správě (druhé, upravené a doplněné vydání), MVČR, 2006
 učební texty pro VŠFS a ČCCR
 překlad publikace Společný hodnotící rámec CAF 2013
 články v odborném tisku - časopis Veřejná správa
Jazykové znalosti:

angličtina - jazyková zkouška MVČR (STANAG 6001) - I. a II. stupeň;
ruština - maturitní zkouška.

Práce s PC:

držitel ECDL Start Certificate;
Dále znalost Windows Vista; MS OFFICE (Word, Excel, Power Point, Outlook),
MS Project.

Řidičský průkaz:

skupina A a B.

Zájmy:

sport (cyklistika, horská turistika, lyže); klubová kina.

Zdravotní stav:

bezproblémový.

V Praze, dne 13. března 2017
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