
Bc. MARCEL KOLAJA
29. 6. 1980

Brno

VZDĚLÁNÍ

1998 – 2003 Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, obor informatika, Brno

ZKUŠENOSTI

2018 – souč. SAKO Brno, a.s.

• člen dozorčí rady – dohlížení na výkon působnosti předsednictva a činnost 
společnosti; vykonávání usnesení dozorčí rady; přezkoumávání účetní závěrky; 
přezkoumávání návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; předkládání vyjádření 
k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

2016 – souč. Otevřená města, z.s.

• člen výboru (2018 – souč.), předseda výboru (2016 – 2018) – odpovědnost za 
vystupování spolku navenek, plnění povinností spolku a výkon práv spolku; 
schvalování rozpočtu, řízení a kontrola hospodaření s majetkem a dodržování pravidel
zaměstnanci; schvalování účetní závěrky a zpracovávání a schvalování návrhu 
závěrečného účtu; určování dlouhodobých cílů a schvalování projektového plánu; 
určování organizační struktury, přijímání vnitřních předpisů, vydávání vzorových 
jednacích řádů a vzorů smluv; volba, odvolávání a úkolování projektové rady; přijímání
členů, pozastavování členství a vylučování členů; předkládání výroční zprávy; vedení 
seznamu členů a jeho zveřejňování; svolávání členské schůze a její předsedání.

2015 – souč. Statutární město Brno

• člen komise pro informační technologie Rady města Brna (2018 – souč.), člen 
komise informatiky Rady města Brna (2016 – 2018), člen komise informatiky a 
otevřenosti radnice Rady města Brna (2015 – 2016) – plnění úkolů uložených radou; 
projednávání předložených materiálů a vydávání stanovisek k nim pro jejich další 
projednávání v radě a zastupitelstvu; iniciování návrhů; projednávání a řešení 
iniciativních návrhů členů komise.

2012 – souč. Red Hat

• Senior Technical Product Manager (2018 – souč.) – vytváření, vývoj a management 
aktivit pro konkrétní produkt nebo skupiny produktů od definice produktu a plánování 
po produkci, vydání a ukončení životního cyklu; hlavní kontaktní osoba produktu nebo 
produktové řady; zapojení ve všech stádiích životního cyklu produktu včetně 
modifikací, aktualizací a údržby produktu nebo produktové řady.

• Technical Product Manager (2017 – 2018), Technical Program Manager (2016 – 
2017), Senior Software Maintenance Engineer & Team Coach (2013 – 2016), Team 
Coach & Coach Leader (2012 – 2013).

SCHOPNOSTI

•  rozvinuté schopnosti analýzy a řešení problémů; zkušenost s koordinací lidí 
i projektů a vyjednáváním; specializace na informační technologie, svobodný software,
svobodnou kulturu, otevřenost; cizí jazyky: angličtina (Cambridge English: Business 
Higher; CEFR C1), němčina (omezená základní znalost).


