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Jablonec nad Nisou 

 

VZDĚLÁNÍ 

1997 – 2004 Vysoká škola ekonomická, FMV, Mezinárodní obchod a Evropská integrace 

1995 – 1996 Taylor County High School, Perry, Florida, USA 

1992 – 1995 a 1996 – 1997 Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou 

ZKUŠENOSTI 

2015 – souč. Ministerstvo financí – výměnný program stáže s Evropskou komisí 

• externí poradce ředitele odboru Auditní orgán – poradenství v oblasti auditu 

strukturálních fondů a s tím souvisejících otázek 

2010 – 2015 Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku 

• hlavní auditor zodpovědný za audit strukturálních fondů v ČR (ERDF a CF) – 

vedoucí auditních misí EK u českých příjemců, poskytovatelů dotací a auditorů; 

celkové hodnocení řídících a kontrolních systémů v 15 operačních programech 

v období 2007-2013 (alokace cca 500 mld. CZK); spolupráce s ostatními institucemi v 

rámci EK a mimo tento rámec (OLAF, Evropský účetní dvůr, orgány české správy 

atd.)  

2005 – 2010 Evropská komise, Generální ředitelství pro informační společnost 

• administrativní pracovník v oblasti financování výzkumných projektů v oddělení 

Nanoelectronics -  asistence s hodnocením a výběrem projektů ke spolufinancování, 

kontrahování externích expertů/hodnotitelů, management smluv/plateb a administrace 

veřejných zakázek malého rozsahu  

2001 – 2005 Jim Design v.o.s., rodinná reklamní společnost v Jablonci nad Nisou  

• manažer marketingových a komunikačních produktů pro sklářské a bižuterní firmy, 

zástupce majitele – komunikace se zákazníky, prodej reklamního prostoru na 

elektronickém tržišti vlastní výroby, tester sklářských e-shopů, úprava webových 

stránek, grafické práce a tvorba různorodých PR materiálů  

SCHOPNOSTI 

• aktivní znalost anglického jazyka a základní znalost francouzského jazyka 

• interní znalost fungování evropských institucí (EK, Evropský účetní dvůr, OLAF), 

aktivní účast na interních i externích jednáních v mezinárodním prostředí, odolnost 

vůči stresu, schopnost rozhodování a práce pod tlakem, orientace na výsledek, 

schopnost prezentovat i nepopulární opatření se značným finančním dopadem, 

přednášková činnost v anglickém i českém jazyce 

• aktivní sportovec, stolní tenis (3. liga), amatérský kouzelník 

 


