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Praxe:
říjen 2021 – dosud Státní fond dopravní infrastruktury
Pracovní pozice: ředitel Odboru kanceláře ředitele
Náplň práce: Podílení se na tvorbě koncepce financování z rozpočtu SFDI a na tvorbě
celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury. Příprava pravidel s celostátní
působností pro financování z rozpočtu SFDI. Zajišťuje metodické řízení expertních činností
prováděných SFDI, tvorbu a aktualizace cenových databází pro oceňování dopravních staveb,
zpracování expertních oponentních posudků záměrů projektů a projektové dokumentace,
zpracování supervizí projektové dokumentace předinvestiční přípravy dopravních staveb
financovaných SFDI. Spolupracuje na expertízách s investory a projektanty při posouzení
projektových dokumentací v průběhu projektové přípravy dopravních staveb financovaných
SFDI s cílem nalezení optimálního technického řešení. Podílí se na tvorbě koncepce
veřejného investování a zadávání veřejných zakázek na realizaci těchto projektů. Zajišťuje
informační a tiskové vztahy SFDI v zásadních věcech s veřejností a s hromadnými
sdělovacími prostředky. Zajišťuje činnosti Oddělení sekretariátu SFDI.
říjen 2017 – říjen 2021

Státní fond dopravní infrastruktury

Pracovní pozice: ředitel Odboru příspěvků
Náplň práce: Podílení se na tvorbě koncepce financování z rozpočtu SFDI a na tvorbě
celostátní koncepce financování rozvoje dopravní infrastruktury. Příprava pravidel s celostátní
působností pro financování z rozpočtu SFDI. Zajištění konzultací pro žadatele o poskytnutí
příspěvků a jejich financování v oblasti rozvoje cyklistické dopravy, zvyšování bezpečnosti,
křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou apod. Koordinace přípravy a
zpracování podkladů pro rozhodnutí Výboru SFDI týkajících se úprav rozpočtu dle §5 zákona
o SFDI.
říjen 2016 – září 2017

Státní fond dopravní infrastruktury

Pracovní pozice: vedoucí Oddělení příspěvkových programů (Oddělení poskytování
příspěvků)
Náplň práce: Příprava pravidel s celostátní působností pro financování z rozpočtu SFDI.
Zajištění konzultací pro žadatele o poskytnutí příspěvků a jejich financování v oblasti rozvoje
cyklistické dopravy, zvyšování bezpečnosti, křížení místních komunikací s nadřazenou

infrastrukturou apod. Koordinace přípravy a zpracování podkladů pro rozhodnutí Výboru
SFDI týkajících se úprav rozpočtu dle §5 zákona o SFDI.
červenec 2015 – září 2016 Státní fond dopravní infrastruktury
Pracovní pozice: vedoucí Oddělení finančního řízení
Náplň práce: Koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti návrhů postupů
financování Public Private Partnership (PPP) projektů dopravní infrastruktury; příprava
podkladů pro programy a akce financované ze zdrojů SFDI, fondů EU; zabezpečení
finančního řízení finančních prostředků poskytnutých z úvěrů
září 2010 – červen 2015

Ministerstvo dopravy

Pracovní pozice: ředitel Odboru pozemních komunikací
Náplň práce: Výkon činností orgánu státní správy; Silniční správní úřad v oblasti dálnic a
rychlostních silnic; státní dozor a vrchní státní dozor nad pozemními komunikacemi; správa a
údržba dálnic a silnic; zpoplatnění pozemních komunikací; zpoplatnění a telematika na
pozemních komunikacích, politika jakosti v oboru pozemních komunikacích a spolupráce při
normotvorbě (v období 04/2011 až 09/2011 v pozici vedoucího oddělení telematiky a
zpoplatnění silniční sítě).
duben 2008 – září 2010

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Pracovní pozice: Vedoucí oblasti statistických analýz a dopravních průzkumů
Náplň práce: práce na výzkumných projektech, vedení řešitelského týmu, návrh, realizace a
zpracování dopravních průzkumů, analýzy nehodovosti, zavádění evropských směrnic do
praxe v ČR (bezpečnostní audity, bezpečnostní inspekce, management bezpečnosti silniční
infrastruktury).
srpen 2004 – březen 2008

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Pracovní pozice: Výzkumný pracovník
Náplň práce: Sekce bezpečnosti dopravy - práce na výzkumných projektech, provádění
dopravních průzkumů, zpracování dopravně - inženýrských studií, problematika nehodovosti.

