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 V roce 1996 jsem vystudoval ekonomii řízení podniku na ČVUT, fakultě elektrotechnické, kde jsem získal 
základní lektorskou praxi. 

 Od roku 1993 pracuji jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých se zaměřením na kurzy z oblasti řízení 
informačních technologií, auditu a procesního a projektového řízení.  

 Mým primárním zaměřením je oblast auditu a řízení projektů, kde pracuji jako vedoucí auditor, nebo 

projektový manažer. Propojením praxe a vzdělávání tak dosahuji vysoké úspěšnosti v oblasti 

spokojenosti účastníků vzdělávání. 
 Na projektech jsem pracoval ve významných společnostech jako je například ŠKODA PRAHA, nebo 

Česká Spořitelna, T-Systems. 

 Stále pracuji na svém vzdělávání a rozšiřuji si rozsah svých znalostí a specializace. Jsem certifikovaný 
projektový manažer pro metodologii PRINCE2 na úrovni Practitioner, certifikovaný Lead Auditor pro 

normu ISO27001 a certifikovaný DPO (data privacy officer) 
 To, co přednáším, přednáším na základě zkušeností a dlouholeté praxe. 

 

Čemu se věnuji: 
 Projektové řízení 
 Procesní řízení 
 Audit systémů řízení 
 Analýza rizik 

 Audit informačních technologií 
 Implementace GDPR 

 Zvyšování efektivity procesů 

 Praktické vedení vzdělávacích kurzů  

Praxe v oboru:  
 Působím v oblasti poradenství a školení od roku 1993. 

 Mám praxi z velkých společností ŠKODA PRAHA, Česká Spořitelna, T-Systems, kde jsem pracoval jak na 

manažerských pozicích, tak i na dočasných projektových pozicích.  
 Pracoval jsem na mezinárodních projektech v oblasti zavádění auditních činností do státní správy v rámci 

přístupových jednání několika zemí do EU (Makedonie, Bosna a Hercegovina, Kosovo. Dále pak na 
auditních projektech spojených s mezinárodní podporou EU v Gruzii. 

 Vedu auditní týmy v oblasti auditu informačních a komunikačních technologií se zaměřením především na 
audit souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a s požadavky normy ISO27001. 

 Podílím se na implementaci nařízení o ochraně osobních údajů jak u státních tak i soukromých subjektů a 

to především v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů v informačních a komunikačních 
systémech. 

Dosažené vzdělání a certifikace: 
 nejvyšší vzdělání: Vysokoškolské technickoekonomické (ekonomie řízení podniku) -  ČVUT FEL 1996 

 Masarykův ústav vyšších studií - Učitelství odborných předmětů pro střední školy - 1996 

 Controller Institut Praha - Základní controllingové vzdělání a Bankovní controlling - 2000 

 Management Development Program - Interní vzdělávání managerů ERSTE Group - 2002 

 ISACA - Příprava na certifikaci CISA - Auditor informačních systémů – 2007 

 Člen ČIIA – individuální členství – od 2007 

 Certifikát na ISO/IEC 27000 od CQS – od 2010 

 Člen ISACA – individuální členství – od 2011 

 Prince2™ Certifikace – mezinárodní certifikát Axelos (Practitioner) – od 2016 

 Certified ISO 27001 Lead Auditor – TaylorCox – od 2017  

 Certified DPO (Data Prvacy Officer) – mezinárodní certifikát PECB – od 2018 


