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Praxe, zkušenosti, pozice
Finanční instituce, podniky a jiné organizace

1991 – dosud

Outsourcing, vzdělávací, poradenská, konzultační a publikační činnost pro banky, pojišťovny,
ostatní finanční instituce a další podnikatelské subjekty a organizace v České republice, související
a jiná obchodní a projektová činnost
 vedení účetnictví a daňové evidence včetně navazujícího účetního a daňového výkaznictví
 tvorba dílčích i komplexních projektů v oblasti finančního a operativního řízení se zaměřením na
produkci vnitroorganizačních pravidel a vnitřních předpisů organizací
 projekčně-programová činnost při tvorbě vnitřních informačních systémů a souborů vnitřních předpisů
zaměřených na metodiku účetnictví
 tvorba strukturálních analýz v oblasti informatiky, projektování softwarových aplikací
 správa hardware a software převážně pod operačním systémem Windows a Android, správa
webového obsahu
 typografie, desktop publishing a tvorba prezentací prostředky výpočetní techniky
 autor technologie Read and Know používané jako nástroj veřejné publikační činnosti v oblasti právní
a ekonomické literatury
 autor publikací a informačních systémů Právní minimum pracovníka v bankovnictví, Zásady vedení
bankovního účetnictví, Finanční management pojišťoven, Zásady vedení finančního účetnictví
podnikatelů, Bank Office, Sbírka zákonů České republiky, Financial Office, Přehled platných předpisů
České republiky, Účetnictví finančních institucí, Účetnictví pojišťoven, Účetnictví a daně finančního
sektoru, Účetnictví a daně finančních institucí, Účetnictví a daně komerčních pojišťoven, Účetnictví
a daně zdravotních pojišťoven, Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí, Finanční
management veřejné správy, Účetnictví organizací veřejné správy, Účetnictví státu
 autor publikační technologie fBook
 obchodní a realitní činnost, projektování a realizace interiérů, zejména obytných kanceláří
Bankovnictví a finanční služby, ekonomika a podnikové finance, stavebnictví a reality, Česká republika
Final, s. r. o.

1992 – dosud

Vedoucí společník a hlavní účetní
Ekonomika a podnikové finance, Česká republika
DTP system, s. r. o.

1995 – 2008

Vedoucí společník, hlavní účetní a jednatel
Vydavatelství, tisk a polygrafie, Česká republika
Final, s. r. o.

1992 – 2008

Jednatel
Ekonomika a podnikové finance, Česká republika
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

2008

Vedoucí skupiny odboru hlavního účetního v pracovněprávním vztahu
Státní a veřejná správa, Česká republika
OSVČ

1991 – 2008

Osoba samostatně výdělečně činná s podnikatelským oprávněním pro činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení daňové evidence, zpracování dat, služby databank a správu sítí
Ekonomika a podnikové finance, Česká republika
Evrobanka, a. s.
Výkon činnosti formou outsourcingu
 vedení bankovního finančního účetnictví
 poskytování finančně-ekonomických rad a konzultací ve věcech účetní, daňové a související právní
legislativy
 metodik bankovního finančního účetnictví

1991 – 1997
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 vývoj, tvorba a implementace komplexního projektu vedení bankovního finančního účetnictví,
prováděcích směrnic a opatření, včetně všech návazností na daňovou a související právní legislativu,
bankovní i vnitrobankovní výkaznictví a statistiku
 sestavování souhrnného účtového rozvrhu, modelování metodiky bankovních a statistických výkazů
pro potřeby výstupů bankovního informačního systému v souladu s metainformačním systémem
definovaným Státní bankou Československou a Českou národní bankou, tvorba vnitrobankovních
rozvahových a výsledkových výkazů
 poradce ředitele ekonomického úseku
 hlavní metodik banky s přímou odpovědností generálnímu řediteli
 vývoj, tvorba a implementace vnitrobankovních pravidel, prováděcích směrnic a navazujících vnitřních
předpisů zahrnujících komplexní projekt finančního a operativního řízení banky
 organizování připomínkových řízení, redakční práce a organizace přípravy podkladů
 tvorba vnitrobankovních formulářů
 počítačová sazba, zlom a layout všech materiálů, navazující DTP práce, předtisková příprava,
vyhotovování tiskových výstupů a tvorba elektronických verzí
 školení zaměstnanců centrály a poboček banky
Bankovnictví a finanční služby, Česká republika
Evrobanka, a. s.

1995 – 1996

Vedoucí oddělení celobankovní metodiky v pracovněprávním vztahu
Bankovnictví a finanční služby, Česká republika
Evbak, a. s.

1993 – 1996

Předseda dozorčí rady investiční společnosti a člen představenstev a dozorčích rad dalších
obchodních společností s její účastí
Bankovnictví a finanční služby, Česká republika
EB brokers, a. s.

1994

Výkon činnosti formou outsourcingu
 tvorba komplexního projektu vedení finančního účetnictví, včetně sestavení souhrnného účtového
rozvrhu, vypracování formulářů pro potřeby operativní evidence a všech návazností na daňovou
a související právní legislativu, výkaznictví a statistiku
Bankovnictví a finanční služby, Česká republika
1989 – 1991

Česká státní spořitelna
Důvěrník
 odbavování spoření peněžních prostředků na vkladních knížkách a žirových účtech a splácení půjček
zaměstnanců Federálního ministerstva zahraničních věcí, vyhotovování podkladů pro zúčtování operací
Bankovnictví a finanční služby, Česká republika
Federální ministerstvo zahraničních věcí

1986 – 1991

Referent finančního odboru
 správa peněžních prostředků zaměstnanců ústředí a zahraničních zastupitelských úřadů, odbavování
zaměstnanců při výjezdech na zahraniční zastupitelské úřady a služební cesty, zúčtování operací
Státní a veřejná správa, Česká republika
Pomocný technický prapor

1988 – 1989

Asistent náčelníka finanční stráže v rámci výkonu základní vojenské služby
 správa peněžních prostředků vojáků z povolání, civilních zaměstnanců a vojáků ve výkonu základní
vojenské služby, odbavování spoření peněžních prostředků na vkladních knížkách a vyhotovování
podkladů pro zúčtování operací, zajišťování styku se Státní bankou Československou a Slovenskou
státní spořitelnou, správa pokladny, převozy a výplaty peněžních hotovostí, zúčtování operací
Administrativa, Slovenská republika
Znalosti, dovednosti, předpoklady
Pokročilejší znalost PC a informačních technologií na úrovni autorské práce, zkušenosti s kódováním
v HTML a CSS, znalost práce zejména v prostředí Windows, Microsoft Office, FrontPage, Lotus Word Pro
a SmartSuite, Adobe Illustrator, Photoshop, Acrobat, Corel Draw, InstallShield, Android atd., schopnost
práce s jinými programy nebo operačními systémy
Tvorba elektronických publikací a vnitřních informačních systémů prostřednictvím autorských
softwarových nástrojů, desktop publishing, počítačová sazba a zlom stránek v souladu s českými
typografickými pravidly, předtisková příprava
Tvorba vnitřních předpisů se zaměřením na oblast finančního i operativního řízení a metodiku k postupům
vedení účetnictví včetně všech návazností na daňovou, související právní legislativu a výkaznictví
Účetnictví finančních institucí a organizací veřejné správy v souladu s národní legislativou i mezinárodními
standardy
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Zkušenosti s obchodní činností, aktivitami na realitním trhu, správou nemovitých věcí, projektováním
a realizacemi interiérů, znalost výkonu funkce statutárních a dozorčích orgánů kapitálových společností
Psaní na klávesnici všemi deseti, pečlivost, preciznost, smysl pro detail, odpovědnost, loajalita
Možnost výkonu činnosti formou outsourcingu, pracovněprávního nebo služebního vztahu
Pracovní preference – tvořivá práce
Kvalifikace
Samostudium předmětné problematiky
Průběžné kurzy, semináře a konference k problematice účetnictví bank, pojišťoven, ostatních finančních
institucí a obchodních společností, daňového, obchodního a souvisejícího práva, manažerské ekonomiky,
kapitálových a peněžních trhů pořádané soukromými agenturami, lektory Vysoké školy ekonomické
v Praze, Státní bankou Československou, Českou národní bankou nebo s podporou Federálního
ministerstva financí a Ministerstva financí České republiky
Rekvalifikační kurz Účetnictví v podmínkách tržního hospodářství s akreditací Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky a podporou Federálního ministerstva financí
Střední ekonomická škola v Resslově ulici v Praze, obor všeobecná ekonomika

1991
1982 – 1986

Ostatní
Ženatý – syn ročník 2004
Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Nekuřák
Reference
Retrospektivní přehled klientů v abecedním pořadí










































Allianz penzijní fond, a. s.
A & CE Global Finance, a. s.
ABN AMRO Penzijní fond, a. s.
ABN – Amro Bank, N. V.
Abvel, a. s.
AEGON penzijní fond, a. s.
Afin Brokers, a. s.
Agro, a. s.
Agrobanka, a. s.
AIG Czech Republic pojišťovna, a. s.
AIG První americko-česká pojišťovna, a. s.
AIS software, s. r. o.
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo
Alba – Metal, s. r. o.
Allianz pojišťovna, a. s.
Allshare Finance Central Europe, a. s.
AMISTA investiční společnost, a. s.
AR Stavební spořitelna, a. s.
ARAG – pojišťovna právní ochrany, a. s.
Arthur Andersen
Atlanta Safe, a. s.
Atlantik finanční trhy, a. s.
Auto – Color, s. r. o.
Autoslužby Adolf, s. r. o.
Autostar Velimex, s. r. o.
AXA pojišťovna, a. s.
Banco Popolare Česká republika, a. s.
Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a. s.
Bank Austria, a. s.
Banka Bohemia, a. s.
Bankovní dům Skala, a. s.
Banka Haná, a. s.
Bankovní institut, a. s.
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ N. V.
Bayerische Vereinsbank AG
Bawag Bank CZ, a. s.
BDO CS, s. r. o.
Boon, s. r. o.
BRE Bank, S. A.
Byll Software, s. r. o.
C.S. securities, a. s.
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CA IB Securities, a. s.
CAC Leasing, a. s.
Calyon Bank Czech Republic, a. s.
Cautus Finance, a. s.
CCA, s. r. o.
Cepatra Invest, s. r. o.
Cestovní pojišťovna Adria Way družstvo
Citfin, spořitelní družstvo
Colosseum, a. s.
Commerzbank Aktiengesellschaft
Conseq Finance, a. s.
Coop Banka, a. s.
Credit Suisse Asset Management, a. s.
Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond, a. s.
Credit Suisse Life & Pensions pojišťovna, a. s.
Creditanstalt, a. s.
CTJ, a. s.
Cukrárna Karlín, a. s.
Cukrovary TTD, a. s.
Czech Trade, a. s.
Česká asociace pojišťoven
Česká exportní banka, a. s.
Česká konsolidační agentura
Česká kooperativa pojišťovna, a. s.
Česká národní banka
Česká národní zdravotní pojišťovna, a. s.
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.
Česká pojišťovna Zdraví, a. s.
Česká pojišťovna, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
Českomoravská hypoteční banka, a. s.
Českomoravská stavební spořitelna, a. s.
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.
Česko-rakouská pojišťovna, a. s.
Československá obchodní banka, a. s.
ČP penzijní fond, a. s.
ČS – živnostenská pojišťovna, a. s.
ČSOB pojišťovna, a. s.
Danet, s. r. o.
Deutsche Bank A. G.
DOB-Invest, a. s.
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Dresdner Bank CZ, a. s.
EB Brokers, a. s.
EGP Invest, s. r. o.
Ekoagrobanka, a. s.
Elektrárna Dětmarovice
Elektroisola, a. s.
Erste Bank Sparkassen CR, a. s.
Euro-In and Partners
Evbak, a. s.
Evrobanka, a. s.
Expandia Banka, a. s.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.
Farmtrans, a. s.
FATO invest, a. s.
Finanční ředitelství v Brně
Finanční ředitelství v Praze
Finanční úřad v Českých Budějovicích
Finanční úřad v Chomutově
Flemings Investment Management Prague
Fobs Leasing, s. r. o.
Foresbank, a. s.
Fores, a. s.
Fortis Bank SA/NV
G and C Management Consulting, s. r. o.
Garáže Ostrava, a. s.
GE Capital Bank, a. s.
GE Money Bank, a. s.
Generali penzijní fond, a. s.
Generali pojišťovna, a. s.
Gepoma, s. r. o.
GES – poradenská, a. s.
Girocredit banka Praha, a. s.
Global Travel, s. r. o.
Haarmann, Hemmelrath & Partner Consulting, s. r. o.
Halali všeobecná pojišťovna, a. s.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
Havlíček, a. s.
Heresa, s. r. o.
Hibernia, s. r. o.
HSBC Bank plc
Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, a. s.
Hydroprojekt CZ, a. s.
Hypo stavební spořitelna, a. s.
HypoVereinsbank CZ, a. s.
Hypo-Bank CZ, a. s.
HZ Praha, s. r. o.
Chedo, s. r. o.
Chmelařská pojišťovna, a. s.
IB Grant Thornton Audit, s. r. o.
IC banka, a. s.
ING Bank N. V.
ING Management Services, s. r. o.
Integrovaná střední škola Nová Paka
Integrovaná střední škola Ústí nad Labem
International Insurance Service, s. r. o.
Invest – Realit, s. r. o.
InvestAGe, a. s.
Investiční a poštovní banka, a. s.
Investiční kapitálová společnost Komerční banky, a. s.
Investiční společnost České spořitelny, a. s.
Investiční společnost Jupiter Invest, a. s.
IPB pojišťovna, a. s.
ISSPO, s. r. o.
J & T Asset Management, investiční společnost, a. s.
J & T Securities (Czech Republic), a. s.
J & T banka, a. s.
JIP – papírny Větřní, a. s.
Kampelička spořitelní a úvěrní družstvo
Komerční banka, a. s.
Komerční pojišťovna, a. s.
Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a. s.
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Komise pro cenné papíry
Konsolidační banka Praha, s. p. ú.
Kooperativa pojišťovna, a. s.
Kravag-Logistic pojišťovna
Kreditní banka, a. s.
Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
Lesní společnost Františkovy Lázně
Linklaters, v. o. s.
Logica, s. r. o.
MAPIS, investiční společnost, a. s.
Maxima pojišťovna, a. s.
Ministerstvo financí České republiky
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Monprag finanční poradenství
Moore Stephens Audit, s. r. o.
Moravia banka, a. s.
Moravskoslezská kooperativa pojišťovna, a. s.
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Mostecká uhelná společnost, a. s.
Nationale – Nederlanden životní pojišťovna
Nejvyšší kontrolní úřad
NESS Czech, s. r. o.
Next Century, s. r. o.
Nobleslen, a. s.
Nová Huť, a. s.
Obec Čermná nad Orlicí
Obchodní akademie Tábor
OBK Finance, s. r. o.
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank,
pojišťoven a stavebnictví
OKD, a. s.
Okresní hygienická stanice Teplice
Okresní úřad Jablonec nad Nisou
Optimus intestiční společnost, a. s.
Patria finance, a. s.
PCV Alfa, s. r. o.
Penzijní fond České spořitelny, a. s.
Plzeňská banka, a. s.
Podnikatelská banka, a. s.
Pojišťovna Cardif Pro Vita, a. s.
Pojišťovna Morava, a. s.
Pojišťovna Patrie, a. s.
Pojišťovna Slávia, a. s.
Pojišťovna Universal, a. s.
Pojišťovna VZP, a. s.
PPF, a. s.
PPF banka, a. s.
Pragobanka, a. s.
Pragosil, a. s.
PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.
Profit Cheb, s. r. o.
Prosperita investiční společnost, a. s.
První akciová, a. s.
První americko-česká pojišťovna, a. s.
První městská banka, a. s.
První slezská banka, a. s.
První slovácké spořitelní družstvo
Pyroservis, a. s.
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s.
Raiffeisenbank im Stiftland
Raiffeisenbank, a. s.
Regula, a. s.
Sámo obchodně-ekonomický servis, v. o. s.
Samson České Budějovice, s. r. o.
SBT Praha, a. s.
Servisní pojišťovna, a. s.
SchmidtBank, k. s.
Slovakodata ČR, s. r. o.
Societe Generale banka, a. s.
Sparkasse Mühlviertel – West bank, a. s.
SPGroup, a. s.
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SPT Telecom, a. s.
Státní vědecká knihovna České Budějovice
Státní vědecká knihovna Hradec Králové
Státní vědecká knihovna Liberec
Státní vědecká knihovna Plzeň
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem
Stavební obnova železnic, a. s.
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Svaz účetních Svitavy
Sweco Hydroprojekt, a. s.
Teplárna České Budějovice, a. s.
Tesla, a. s.
Triglav pojišťovna, a. s.
Union banka, a. s.
Union pojišťovna, a. s.
Uniqa pojišťovna, a. s.
Universal banka, a. s.
Univerzální výrobní družstvo Dobřichovice
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Uno Elektra, s. r. o.
V.I.P. družstevní záložna
Varinvest, a. s.
Velkomoravská banka, a. s.
Vereinsbank CZ, a. s.
Victoria Volksbanken pojišťovna, a. s.
Victoria pojišťovna, a. s.
Vitalitas pojišťovna, a. s.
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Vojenská družstevní záložna
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Volksbank CZ, a. s.
Všeobecná stavební spořitelna KB, a. s.
Všeobecná úverová banka, a. s.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Vviss, a. s.
Východočeská energetika, a. s.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vyšší odborná škola ekonomická Tábor
Waldviertler Sparkasse von 1842
Wallich and Matthes B. V.
Winterthur pojišťovna, a. s.
Wüstenrot – stavební spořitelna, a. s.
Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s.
Yale Medical Consulting, a. s.
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Západočeská univerzita v Plzni
Zdravotní pojišťovna Metal – Aliance
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
Zemská banka, a. s.
Zemský penzijní fond, a. s.
Železárny Hrádek, a. s.
Živnostenská banka, a. s.
a mnoho dalších fyzických osob z řad advokátů, auditorů,
daňových poradců a drobných živnostníků

