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KONTAKTUJTE MĚ

PROFESIONÁLNÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

VZDĚLÁNÍ

Mám 38 let a jsem marketingový ředitel úspěšné české firmy s 
několika tituly Firma roku Plzeňského kraje, která patří mezi 
přední specializované sítě prodejen střešních materiálů v ČR. 

Mám 20 let zkušeností v oblasti prodeje a obchodu, 10 let s 
vedením lidí a týmů, 7 let zkušeností s rozvojem a řízením firem, 
3 roky jako vedoucí obchodního oddělení v oblasti přípravy a 
realizace veřejných zakázek velkého rozsahu ve stavebnictví.

Mám rád práci s lidmi, obzvlášť pokud mají stejnou vášeň a 
zapálení pro práci jako já.

Nemám rád lidi, kteří pouze „chodí do práce”

K mým přednostem patří spolehlivost, loajálnost, otevřený přístup 
při jednání s lidmi a flexibilita v nových situacích. Jsem cílově 
orientovaný a rád plním úkoly v týmu. 

Disponuji znalostmi v oblasti obchodu, marketingu, techniky a 
prostředí staveb. Během své profesní kariéry jsem se zároveň 
aktivně podílel na několika startupových projektech v rámci 
Jihomoravského inovačního centra: daruj.to, vykonam.cz, 
oblecoblek.cz, filmovamista.cz, kde jsem předával své osobní 
znalosti a zkušenosti z oblasti obchodu a marketingu ostatním 
lidem. Aktivně se také zajímám o oblast informačních a 
komunikačních technologií. Hovořím plynně česky, slovensky a 
německy.

Team Management
Team Leadership
Project Management
Marketing Strategy
Civil Engineering
Business Strategy
Time Managament

Marketingové strategie
Reklama a design
Corporate Identity
Web design
Letecké fotografie

KONÍČKY A ZÁJMY

2013 – 2014
Vedoucí obchodního oddělení veřejných zakázek
Manažer projektu
Aktivní řízení a koordinace projektů v řádech 10 mio, aktivní vyhledávání nových 
obchodních příležitostí v řádech 100 mio, zodpovědnost za vedení, pracovní 
nasazení výsledky a motivaci týmu obchodního oddělení veřejných zakázek, 
aktivní jednání s generálními dodavateli a investory staveb.
stavebnictví – otvorové výplně

2003 – 2013 
Výrobní manažer, majitel společnosti
Aktivní dohled na výrobní proces, plánování a optimalizování výrobních procesů, 
řízení projektů a obchodních aktivit společnosti, vedení a motivace podřízených 
pracovníků, 
stavebnictví - realizace staveb

2003 – 2003 
Samostatný referent odboru rozvoje města
Příprava a realizace rozsáhlých investic, zadávání veřejných zakázek, vyhodnoce-
ní, kolaudace a předání realizovaných staveb jejich správcům
stavebnictví - státní správa
2001 – 2002 
Back office support
Příprava administrativního a technického zázemí obchodních prezentací
kapitálové trhy – vztahy s veřejností a komunikace

2014 – 2016
Vedoucí pobočky
Odpovědnost za finanční, personální a marketingový chod, za implementace 
firemních cílů, za rozhodovací pravomoce v rámci pobočky a svěřeného regionu.
stavebnictví – přední specializovaná síť prodejen střešních materiálů v ČR

Team Leader, odborný konzultant a manažer projektů
s duší obchodníka a důrazným tahem na branku.

O MNĚ

První Chodská s.r.o., Kunovice

RI OKNA a.s., Bzenec

HS CONSULT, s.r.o., Uherské Hradiště

Město Veselí nad Moravou

PvF Investor Relations, Frankfurt am Main

Inženýr / Ing.
Podniková ekonomika, projektový a procesní management, management jakosti, 
strategické řízení, time management, makroekonomie, mikroekonomie a 
marketing. Cílem studia bylo rozvinutí a získání ekonomicko-manažerských 
znalostí a managementu.

Master of Business Administration/ MBA
Rozvoj a řízení lidských zdrojů, řešení komplexních problémů v obchodu, 
podnikání a řízení organizací. Studium manažerského vzdělávacího programu 
pro mne bylo výzvou a rozšířením znalostí, které využívám k dosažení 
stanovených cílů ve svém oboru i mino něj.

Bakalář/ Bc.
Multimédia ve vzdělávání, psychologie práce, pedagogika pro učitele praktické 
přípravy, inovace v didaktice, podniková ekonomika, management odborného 
vzdělávání, informační a komunikační technologie.

Diplom Rektora/vědecká odborná činnost
Využití informačních a komunikačních technologií ve vyučovacím procesu.

Oponent disertační práce na VUT/FAST v Brně
Příspěvek k realizaci nákladově a energeticky úsporných rodinných domů. 
Ověření vhodnosti realizace rodinných domů z betonových skořepinových tvárnic 
se systémem vnitřního zateplení transferované do České republiky z Francie. 
Práce se zaměřuje na obálkovou konstrukci stavby.
https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/34623?show=full

2016 – 2018
Regionální vedoucí prodeje
Jsem zodpovědný za řízení regionální sítě společnosti, tak, aby svěřená oblast 
dostávala tu nejlepší péči a dosahovala vysokých zelených čísel.
stavebnictví – přední specializovaná síť prodejen střešních materiálů v ČR

První Chodská s.r.o., Domažlice

Stavební technik / SPŠ stavební Zlín
Obor pozemní stavitelství.

2018 – doposud
Marketingový ředitel
Vytvářím a zodpovídám za MKT strategii firmy, reprezentuji společnost a zároveň 
jsem zodpovědný za public relations a společenské vnímání firmy.
stavebnictví – přední specializovaná síť prodejen střešních materiálů v ČR

První Chodská s.r.o., Domažlice


