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PŘEDCHOZÍ ZAMĚSTNÁNÍ A REFERENCE 

2004 – současnost 

OSVČ (IT KONZULTANT, IT LEKTOR), 

poskytování služeb v oblasti ICT, zejména pro následující společnosti: 

Druchema, družstvo pro chemickou výrobu a služby 

Styl, družstvo pro chemickou výrobu 

Yesowl Consulting s.r.o. 

Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., Mělník 

FRANC TRANSPORT s.r.o. 

Mělníček.cz 

(A dále NetGenium s.r.o., MARKETING STRATEGY, s.r.o., VMJ s.r.o., Qualichem, 
spol. s r. o., Mělnická účetní, spol. s r. o., Rodinné centrum Kašpárek Mělník, z. s. a 
další.) 

Výběr z dosažených cílů z poslední doby: 

- Několik úspěšných implementací IS Helios iNuvio a Helios Green (dříve IS Noris) 
v chemických výrobních společnostech (vedení implementačního teamu, řízení projektu, 
samostatná konfigurace a správa systému, tvorba uživatelských SQL procedur a 
nastavení reportingu, školení uživatelů, definice rolí a oprávnění, tvorba dokumentace). 

- Implementace BI řešení (analytická i plánovací část) BNS A-B, napojení na ERP, úspěšné 
nasazení systému vyhodnocování skutečných variabilních nákladů a rozpočtu režií 
v kalkulačním vzorci, plánování HV ve formě manažerské výsledovky (vedení projektu, 
customizace reportů a školení uživatelů). 

- Úspěšná přeměna ICT několika společností z „garážového řešení“ na bezpečnou a 
spolehlivou formu (rekonstrukce LAN, firewall, VPN, bezpečnostní SW, Hyper-V, AD, file, 
print a DB server, migrace dat a služeb, backup, replication and archive, zpracování 
dokumentace, zajištění kontinuity provozu, disaster recovery plan). 

- Migrace lokálních mailových služeb a file serverů na platformu Microsoft 365 a SharePoint 
online. 

- Tvorba rozpočtů a plánů rozvoje a hospodaření (nejen ICT), nákup HW a SW. 
- Controllingová činnost, reporting a analýza dat. 
- Správa několika webů a e-shopů (HTML, PHP, Python, WordPress), správa a rozvoj B2B 

a EDI řešení. 
- Tvorba dokumentace a směrnic v souladu s certifikací ISO 9001 a BRC. 
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2003 NetSystem spol. s r.o. (obchodní manager antivirového SW, konzultant CRM a 
web aplikací pro státní správu) 

2001 – 2003 Qualichem, spol. s r. o. (IT manager) 

1998 – 2001 CCCOMT (samostatný technik, konzultant, programátor drobných databázových 
aplikací) 

SSPŠ Mělník (výuka informatiky na VPP) 

1996 – 1998 EMOX spol. s r.o. - Mefrit Mělník (IT administrátor, podnikový metrolog) 

1995 – 1996 Katastrální úřad Mělník - praxe v rámci studia (asistent správce informačního 
systému) 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ 

ISŠT Mělník - obor Automatizační a měřicí technika (zakončeno maturitní zkouškou 
s vyznamenáním) 
 
Certifikace MOS (Microsoft Office Specialist Master) – číslo certifikátu krEM-wsKN 
 
Další absolvoané kurzy získané certifikace: 

- Business Intelligence – BNS A-B (zakončený certifikační zkouškou) 
- MS SQL Server Management 
- Certifikovaný správce systému ESO 
- Správa systému Helios Orange 
- NRD – návrh relačních databází 
- Software Asset management v praxi 
- Prezentační dovednosti 

 
V roce 2019 dokončený kurz programování Python Academy (v ENGETO Academy) 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI, DOVEDNOSTI, SILNÉ STRÁNKY 

AJ - úroveň intermediate, bezproblémové čtení manuálů a technické dokumentace, písemná 
komunikace s dodavateli a partnery. 
 
Řidičský průkaz skupiny A+B od 14.7.1995, aktivní řidič. 
 
Základní znalost principů podvojného účetnictví a výkazů. 
 
Vysoká míra zodpovědnosti a spolehlivost, důraz na nekonfliktní jednání, vstřícnost, loajalita, 
schopnost podat pomocnou ruku, analytické myšlení. 

ZÁLIBY, KONÍČKY 

ICT, sci-fi literatura a film, inline bruslení, rekreačně horské kolo, pěší turistika, hra na panovu 
flétnu, spoluúčast při organizaci lokálních neziskových kulturních akcí, rodina, dům a zahrada.  
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