Životopis
Zbyněk Hořelica, Ing.
Vzdělání:
střední:

1988 – 1992 Masarykovo gymnázium ve Vsetíně

vysokoškolské:

1992 – 1997 Vysoká škola Báňská – TU Ostrava,
fakulta ekonomická

Praxe:
únor 2015 – doposud

Státní fond dopravní infrastruktury

pozice:

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

náplň:
řízení státního fondu a jeho zastupování navenek, podílí se na řešení celostátní problematiky
dopravních cest z hlediska činnosti SFDI a spolupráce při návrhu a posuzování zákonných
úprav pro resort dopravy a financování dopravní infrastruktury, podílí se na tvorbě koncepce
a strategie dlouhodobého vývoje dopravní politiky státu v rozsahu dopravní infrastruktury
financované SFDI, včetně přípravy programů a projektů EU
2011 – únor 2015

Státní fond dopravní infrastruktury

pozice:

náměstek sekce pro správu finančních zdrojů

náplň:
řízení odboru účetnictví a finančního kontrolingu, samostatného oddělení
projektových
úkolů zejména příprava a sestavení Rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu, odboru
právního, metodiky a časového zpoplatnění
2008 – 2011

Státní fond dopravní infrastruktury

pozice:

zástupce ředitele odboru řízení výdajů

náplň:
sestavování rozpočtů a střednědobých výhledů, analýzy financování dopravní infrastruktury,
sestavování finančních modelů, plánování čerpání finančních prostředků z fondů EU
a úvěru EIB, spolupráce při sestavování strategických dokumentů v oblasti financování
dopravní infrastruktury v ČR, zpracování strategických materiálů pro vedení fondu, ministra
dopravy, Ministerstvo dopravy ČR, jednání vlády ČR, PSP ČR a Ministerstvo financí ČR
2006 – 2007

Česká konsolidační agentura

pozice:

vedoucí ekonomického oddělení

náplň:
finanční plánování, příprava rozpočtů, statistika, zástupce ředitele odboru finance - dealing,
likvidita, finanční operace, obchodní a provozní účtárna, platební styk, výkaznictví, realizace
projektu převod agentury na Ministerstvo financí, zpracování materiálů pro rozhodování
představenstva, jednání vlády ČR a Ministerstva financí ČR, zpracování materiálů pro ČNB,
ČSÚ, Burzu CP Praha a RM-Systém
2001 – 2006

Česká finanční, s.r.o.

pozice:

vedoucí ekonomického oddělení

náplň:
vedení týmů účtárna, reporting a úvěrové administrativy, finanční plánování, příprava
rozpočtů, výkaznictví, zpracování materiálů pro rozhodování vedení společnosti, jednání
vlády ČR, zpracování materiálů pro ČNB, zástupce náměstka generálního ředitele a člen
transformační komise – realizace převodu jmění společnosti na jediného vlastníka Českou
konsolidační agenturu
1999 – 2001

Česká finanční, s.r.o.

pozice:

vedoucí oddělení metodiky a reportingu

náplň:
příprava rozpočtů, výkaznictví, reporting, zpracování analýz a materiálů pro rozhodování
vedení společnosti, jednání vlády ČR, zpracování materiálů pro ČNB, tvorba předpisů,
koncepční a metodická činnost
1997 – 1999

ČNB

pozice:

pracovník referátu stabilizačního programu v dceřiné společnosti
Česká finanční, s.r.o.

náplň:
odpovědnost za řešení bankovních pohledávek – kapitalizace pohledávek, dohlížení nad
realizací tzv. „stabilizačního programu“ u 2 bank, člen dozorčí rady COLORLAK, a.s.
a předseda dozorčí rady Banky Bohemia, a.s.

