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Vzdělání 1992 – 1997
1994

Jazyky

VŠB – TU Ostrava - ekonom. fakulta, obor Finance
Úspěšné složení makléřské zkoušky a získání licence MF

Ostrava
Praha

Anglický jazyk – dobře
Ruský jazyk – velmi dobře

Praxe

10/14 – současnost Teletrade s.r.o.

Praha

Hlavní analytik
Obchodování na Forexovém trhu, vyhotovování analýz měnových párů a doporučování investic
07/13 – 09/14
OSVČ
Praha
Práce na získání licence investičního sprostředkovatele pro společnost First Advantage s.r.o.
Primární emise dluhopisů pro společnost CFIG SE včetně emisních podmínek a prospektu emitenta
(50 milionová emise bondů)

01/10 -02/12

Evropsko – ruská banka a.s.

Praha

Treasury dealer
obchodování na devizových a peněžních trzích a s finančními deriváty, cash flow forecasting,
zpracování reportingových sestav, controlling, člen výboru ALCO, řízení ALM
10/08 – 11/09

Finep CZ a.s.

Praha

Finanční manager
zpracování a analýza finančních studií proveditelnosti a vnitřní výnosnosti projektů, spolupráce s
ostatními odděleními - zejména project management, sales, accounting and taxes, provádění
ekonomických, finančních a investičních analýz na připravované a realizované projekty, analýza,
realizace a administrace zajišťovacích instrumentů, čerpání financování, tvorba finančních modelů a
jejich analýz; tvorba rozpočtů nákladů a výnosů, cash flow; analýza vnitřní výnosnost projektů,
hodnocení projektů z hlediska investic, odhad a kvantifikace rizik; vyjednávání s bankami a
obchodováníl na finančních trzích v rámci optimalizace cash flow celé skupiny – cash pooling.
04/08 – 06/08
ČEPS, a.s.
Praha
Specialista obchodního dispečinku - Trader
obchodování s podpůrnými službami sloužící pro zajištění systémových služeb el. soustavy, příprava
provozu, zajištění a vyhodnocování koordinovaných aukcí přenosových kapacit přeshraničničních
vedení.
11/03 – 5/05 – 2/08
Camfex Group, s.r.o. + Euro Financial Corporation, s.r.o Praha
Treasury Manager, jednatel
sledování, řízení a vyhodnocování portfolia společnosti, realizace obchodů na finančních trzích, sjednávání
FX a MM pozic, řízení likvidity a rizik včetně zajištění, klientský servis, vedení celé společnosti, řízení pozic a
celého cash flow, reporting ČNB a do zahraničí, uzavírání smluv s klienty a partnery, controlling
02/00 – 12/02
eBanka, a.s.
Praha
Makléř
vyhodnocování tržních analýz, vytvářet a řídit portfolio, realizovat obchody na účet banky na finančních
trzích, sledovat a vyhodnocovat situaci na trhu a podílet se na zpracování metodických materiálů a účastnit
se na výběru, vývoji a implementaci podpůrných a účetních aplikací pro činnost banky, řízení likvidity
(díky obchodům treasury se bilanční suma 5x navýšila -> repo operace s pokladničními poukázkami)

07/97 – 01/00
Moravia Banka, a.s.
Frýdek Místek
Vedoucí oddělení Obchodování s cennými papíry
obchodování s cennými papíry, vedení depozitáře fondům, primární emise cenných papírů, plnění
informační povinnosti vůči subjektům kapitálového trhu

