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Narodil jsem se v roce 1969 v Ostravě, kde jsem žil, studoval a dodnes 
pracuji. Od roku 2003 bydlím s manželkou Miroslavou (46) a dcerou 
Martinou (16) v blízkém městečku Klimkovice. 

V roce 1992 jsem úspěšně absolvoval Fakultu strojní Vysoké školy 
báňské v oboru Strojní zařízení dolů a hutí se specializací na 
kontinuální odlévání oceli. Ve studiu jsem ihned pokračoval na stejné 
fakultě v oboru Počítačových systémů řízení a přidruženém 
pedagogickém studiu učitelství odborných předmětů. V roce 2014 
jsem úspěšně ukončil manažerské studia MBA na ekonomické fakultě. 
V současné době studuji dálkově navazující doktorský program 
Automatizovaných systémů řízení na Fakultě hornicko-geologické. 

Prvním zaměstnáním byla v roce 1995 pozice obchodníka na oddělení Speciálních počítačů ve firmě 
AutoCont a.s.. V téže divizi jsem pak působil ve vedoucí funkci až do roku 1998, kdy jsem nastoupil na 
pozici project managera do firmy GABEN, spol. s r.o. Tuto jsem vykonával až do roku 2008, odkdy řídím 
společnost z pozice výkonného ředitele.  

Pracovní náplní je řízení firmy s 35 pracovníky, definice smluvních podmínek, marketingová strategie, 
koncepce dalšího rozvoje firmy a řízení vybraných projektů u klíčových zákazníků. 

Mezi největší kariérní úspěchy řadím dlouholetý úspěšný projekt implementace technologií 
automatické identifikace v koncernu Siemens a Continental, které jsem od roku 1999 řídil a které jsou 
rozvíjeny i v dnešní době.  

Na Vysoké škole báňské – technické univerzitě Ostrava působím jako člen správní Rady mezinárodní 
RFID laboratoře ILAB a jako člen Rady pro komercionalizaci. Společnost GABEN zastupuji v kolegiu 
akreditovaných partnerů organizace GS1 Czech Republic.  

V současné době jsem hlavním řešitelem mezinárodního vědecko-výzkumného projektu EUREKA 
AutoEPCIS pro zlepšení logistických toků v automobilovém průmyslu mezi Korejskou republikou a 
česko-slovenskými výrobními závody koncernu Hyundai a KIA. 

Ve veřejném životě působím již druhé volební období jako místostarosta města Klimkovice a jako 
předseda ekologické nevládní organizace Čisté Klimkovice. Členem ODS jsem od roku 2005 a v 
současné době zastávám funkci předsedy oblasti Novojičínsko.  
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I was born in 1969 in Ostrava, where I lived, studied and where am I 
still working. From 2003 I live with my wife Miroslava (46) and 
daughter Martina (16) in the nearby town of Klimkovice. 

In 1992, I successfully graduated at the Faculty of Mechanical 
Engineering, VSB – Technical University of Ostrava in the field of mines 
and steelworks machinery, specializing in continuous casting of steel. 
After my first graduation I immediately started to study Computerized 
Control Systems at the same faculty as well as the associated studies 
for teachers of vocational subjects. In 2014 I successfully achieved an 
MBA degree from the Faculty of Economics.  

I started my first job in 1995 as a trader at the Department of Special Computers in the company 
AutoCont. Later I worked in the management of the same department of the company until 1998, 
when I started to work as a project manager in the company GABEN. In 2008 I was promoted to 
Executive Director of the company. 

I am responsible for the management of the company with 35 employees, the definition of contractual 
terms, marketing strategy, conception of further development of the company and management of 
important projects for key customers. 

The greatest career achievements include successful implementations of automatic identification 
technology in Siemens and Continental corporations that I managed since 1999 and are still 
continuously developing nowadays. 

Currently I am a team leader of an international research project EUREKA AutoEPCIS that aims on 
improvement of logistic flows in the automotive industry supply chains between Korea and the Czech-
Slovak production plants of KIA and Hyundai Group. 

In public life I have been elected as Vice Mayor of the town Klimkovice for the second time and I am 
also a chairman of the environmental NGO “Čisté Klimkovice”. I am a member of the ODS (Civic 
Democratic Party) since 2005 and currently I am the chairman of the ODS Novy Jicin district association. 
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