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Vzdělání: 
 
vysokoškolské – Právnická fakulta UK Praha 
 
 
 
Pracovní zkušenosti: od roku 1991 v advokacii 
                                                                                                                                                              
2014 – dosud člen Sboru expertů Odboru památkové péče MHMP 

2012 – 2013 poradce ministra pro místní rozvoj pro oblast legislativních změn stavebního 
práva a stavebního řízení 

2010 – 2014  přísedící soudce kárného senátu Nejvyššího správního soudu  

2014 – dosud člen kárné komise České advokátní komory 

2010 – 2012 ředitel státní příspěvkové organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 
(řízení procesu restrukturalizace) 

2005 – dosud  rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky 

   a rozhodce ad hoc 

2016 – dosud advokát, partner advokátní kanceláře Felix a spol. advokátní kancelář 
s.r.o. 

1994 – 2016   advokát, senior partner advokátní kanceláře Uhlíř, Homola a  
    společníci, Praha 1, Opletalova 5 

1991 – 1994  advokátní koncipient 

1990 – 1991  asistent advokáta 

 

Účast v orgánech obchodních společností (výběr): 

2007 – 2011   Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., člen dozorčí rady 

2007 – 2011  TRADE CENTRE PRAHA akciová společnost, člen    
  představenstva 



2000 – 2003  PRAGA Louny, a.s., předseda dozorčí rady 

2002 – 2005  MATANA a.s., předseda dozorčí rady 

1998 – 2000  Kovoslužba AUDIO-VIDEO a.s., člen dozorčí rady 

 

 

Účast v orgánech neziskových společností (výběr): 

2017 – dosud  Buďánka z.ú., člen správní rady 

2016 – dosud  Společnost Franze Kafky z.s., člen výboru 

2012 – dosud  Pražský literární dům autorů německého jazyka,  

člen dozorčí rady 

2008 - 2012 Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, člen dozorčí rady  

 

politická a jiná (odborná) angažovanost: 

2016 – 2018  radní MČ Praha 5 pro oblast dopravy 

2010 – dosud  člen Zastupitelstva Městské části Praha 5 (Starostové a nezávislí - STAN) 

2010 – 2014  předseda Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 5 

2006 – 2010   člen Zastupitelstva hlavního města Prahy (Demokraté Jana Kasla) 

2006 – 2010  předseda Výboru pro informatiku a veřejnou správu ZHMP 

2006 – 2010  člen Výboru územního rozvoje ZHMP 

2008 – 2010  člen Výboru památkové péče ZHMP 

2006 – 2010  předseda Komise obecního majetku Rady MČ Praha 1 

2002 – 2006   člen zastupitelstva Městské části Praha 1 (Demokraté Jana Kasla) 

 

 

 


