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PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
01/2019 – do současnosti

01/2016 – 12/2018

01/2016 – 06/2017

11/2014 – 10/2015

APOGEO Group SE
Partner pro oblast daňové politiky a daňových sporů
•

business development

•

vedení daňových sporů

•

spolupráce s veřejným sektorem

•

vedení týmu

APOGEO s.r.o.
Manažer oblasti daňové politiky a daňových sporů
•

vedení daňových sporů

•

zajištění školení interního týmu

•

příprava a zpracování daňových stanovisek

•

vedení týmu

VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE
Analytik odboru závažného hospodářské kriminality
•

analytická podpora státních zástupců

•

analýza případů závažné daňové kriminality

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Vedoucí oddělení boje s daňovými úniky
•

tvorba metodických a taktických postupů v oblasti boje s daňovými
úniky finanční a celní správy

•

spolupráce na tvorbě legislativy, vedení týmu

05/2014–11/2014

GENERÁLNÍ FINANNČÍ ŘEDITELSTVÍ
Zástupce generální ředitele
• vedení Finanční správy ČR
• tvorba strategie a koncepce orgánů finanční správy
• vedení strategických projektů
• reprezentace Finanční správy CR
• vyjednávání s klíčovými dodavateli

03/2011–04/2014

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Ředitel sekce řízení rizik při správě daní
• odpovědnost za výkon a vedení daňových kontrol a boj s daňovými
úniky
• spolupráce s na rozvojových projektech v oblasti analytických nástrojů
• zastupování Finanční správy ČR ve strategických projektech
• vedení týmu DAŇOVÁ KOBRA
• vedení týmu

01/2010 – 02/2011

FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM
Ředitel Finančního úřadu v České Lípě
• řízení finančního úřadu

01/2007 – 12/2006

FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM
Vedoucí oddělení daňové kontroly Finančního úřadu v Žatci
• vedení týmu daňových kontrolorů
• příprava plánů daňových kontrol
• spolupráci s Policií ČR

04/2002 – 12/2006

FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ V ÚSTÍ NAD LABEM
Referent správy daní, referent metodiky analyticko – vyhledávací činnosti

VZDĚLÁNÍ
02/2009

Inženýr
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta,

OSOBNÍ DOVEDNOSTI A
KOMPETENCE

JAZYKY

Německý jazyk – pokročilý (C1)
Anglický jazyk – středně pokročilý (B2)

DOVEDNOST A SCHOPNOSTI

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

LEKTORSKÁ ČINNOST

PROJEKTY A PUBLIKACE

Silné analytické schopnosti
Vedení týmu a krizový management
Silná orientace na výsledky
Tvorba a rozvoj nových projektů
Morální integrita a bezúhonnost
Mediální prezentace

Bezpečnostní prověrka pro studeň utajení DŮVĚRNÉ
Daňař a daňová firma roku 2011 – ocenění DAŇOVÁ NADĚJE
Daňař a daňová firma roku 2013 – ocenění DAŇOVÁ NADĚJE
PETROL AWARDS 2014 – nominace na OSOBNOST ROKU

JUSTIČNÍ AKADEMIE ČR – viz samostatná příloha
POLICEJNÍ AKADEMI ČR – viz samostatná příloha
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA – správa daní
1.VOX a. s. – kurzy Obrana před daňovou kontrolou a Karuselové podvody

2010
Spolupráce správce daně s policií ČR při odhalování daňových úniků, Výnosy
z trestné činnosti, jejich odhalování, identifikace a možnosti jejich odčerpání:
sborník studií, ISBN: 9788086960661
Daňový řád versus orgány činné v trestním řízení, Výnosy z trestné činnosti,
jejich odhalování, identifikace a možnosti jejich odčerpání: sborník studií,
ISBN: 9788086960661
2012
Namátková kontrola a její místo ve správě daní, Daňový expert
Elektronická daňová kontrola v podmínkách ČR, Daňový expert
Vytvoření systému klasifikace daňových úniků a návrhu prediktivního modelu
nelegálních daňových úniků určeného k verifikace v rámci projektu Grantové
agentury ČR, spoluřešitel
2015
Model predikce úniků na DPH v ČR identifikující rizikové plátce, Technologická
agentura ČR, spoluřešitel
2016
Realizace některých opatření proti praní špinavých peněz v praxi, Daně a
účetnictví
2017
Spolupráce s PwC na vládním projektu „VAT risk-based audit, VAT
registration“, Vláda Bosny a Hercegoviny
2018
Spolupráce se Světovou bankou - Doing Business in the EU

