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Vzdělání:            

1971 ČVUT, Fakulta elektrotechnická 

1991 Výcvik pro poradce v managementu - roční projekt pod záštitou holandské vlády 

 

Pracovní zkušenosti:             

2005 – dosud        Pražské služby, a.s. Personální ředitel  
Iniciátor a tahoun řady zlepšovacích projektů, nejen 
v oblasti HR. 

2004 –2005 OSVČ Poradenská činnost zaměřená na strategii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a odpovídající změny řízení organizace. 

1999 - 2004 ČKD PRAHA HOLDING, a.s. Ředitel úseku strategie  
Zásadní podíl na projektu vyrovnání ČKD PRAHA 
HOLDING, a.s. 

1995 - 1999 ČKD PRAHA HOLDING, a.s. Ředitel úseku řízení jakosti  
Zavedení norem ISO řady 9000 a standardizace 
klíčových procesů v dceřiných společnostech ČKD. 

1993 - 1995 ČKD TRAKCE, a.s Ředitel  
Úspěšná produktová i zákaznická transformace  
a restrukturalizace společnosti. 

1993 ČKD TRAKCE, a.s. Technický ředitel 
Zavedení konstrukčních standardů. 

1988 - 1992 ČKD TRAKCE, a.s.  Ředitel pro jakost  
Zavedení systému jakosti podle norem ISO 9001  
a principů TQM. 

1979 - 1987 ČKD POLOVODIČE Vedoucí odboru řízení výroby  
Zavedení optimalizačních nástrojů rozvrhu 
výrobních úkolů. 

1971 - 1978 ČKD POLOVODIČE Zkušební technik - specialista  
Vedení týmu spolupracovníků při uvádění do 
provozu dodávek pro velké investiční akce. 



Členství v orgánech: 

2011 – 2015               Pražské služby, a.s. Člen dozorčí rady společnosti  

2000 – 2003 ČKD PRAHA HOLDING, a.s. Člen, později místopředseda představenstva  

2000 - 2003 ČKD VAGONKA, a.s. Jednatel, později předseda představenstva  
Prodej části podniku americké firmě  
THRALL-CAR. 
Přestěhování výroby osobních vagónů ze Studénky 
do Ostravy a zásadní restrukturalizace v souvislosti 
s významným snížením hloubky výroby. 

2000 –2 000 ČKD VAGONKA 
STUDÉNKA, a.s. 

Předseda představenstva  

1996 - 2002  ČKD PRAHA HOLDING, a.s. Člen orgánů řady dceřiných akciových 
společností  

Lektorská a poradenská činnost 

1992 - 2004 Lektorská a poradenská činnost v oblasti managementu 
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