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Zaměstnání: 
2019 – 2020 Velvyslanectví ČR v Limě - velvyslanec 
 
2016 - 2019 Ministerstvo zahraničních věcí – odbor Amerických států  
 
2011 - 2015 Generální konzulát ČR v Los Angeles – generální konzul 
 
2010 - Ministerstvo zahraničních věcí – poradce ministra (listopad-prosinec 

2010) 
 
2010  Úřad vlády – útvar pro evropské záležitosti – 1. náměstek ministra 
 
2008 - 2010 Ministerstvo práce a sociálních věcí – náměstek ministra pro oblast 

Evropské unie a mezinárodních vztahů 
 
2007 – 2008 Úřad vlády – útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti – 

ředitel odboru Koordinace evropských politik 
 
2005 – 2006 OSVČ Konzultační činnost v oblasti kultury, ekonomie, sociálních 

otázek, zahraniční politiky a všeobecného mediálního poradenství 
 
2004  Ministerstvo informatiky – oddělení vládní agendy, Kabinet ministra 
 
1994 – 1998 Velvyslanectví ČR ve Washingtonu - funkce politický rada 
 
1993 – 2001 Ministerstvo zahraničních věcí – tajemník ministra (rok 1993) 
 
1990 – 1992 Česká národní rada – poslanec (člen ústavně právního výboru, 

komise pro vyšetřování smrti Pavla Wonky, komise pro mládež a 
tělovýchovu a dohled nad převzetím a rozdělením majetku SSM) 

 
Další pracovní aktivity: 
- člen správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu (2007 – 2011) 
- člen posudkové komise Vlády ČR pro revitalizaci Moravskoslezského kraje 

(2007 – 2008) 
- člen Národní koordinační skupiny pro zavedení Eura v ČR (2007 – 2010) 
- člen Komise pro rozvoj Brdska (2007 – 2009) 



 
Vzdělání: 
1998 – 2003 Columbia University, New York, USA – MFA  
 
1985 – 1990 Karlova Univerzita, Praha – Fakulta žurnalistiky 
 
1986 – 1988 FAMU, Praha – dramaturgie a scenáristika – mimořádné studium 
 
1981 – 1985 Vinohradské gymnázium – přírodovědní s jazyky 
 
Další vzdělávací kursy a neukončené vzdělání: 
1994 – 1997 Georgetown University, Washington, USA – mezinárodní vztahy, 

politologie, historie umění 
 
1991 – 1994 Karlova Univerzita, Praha - Právnická Fakulta  
 
1993 Stanford University (Hoover Institution), USA – politologie, 

ekonomie, mezinárodní vztahy  
 
1992  Universität Bonn, Německo – stáž v Bundestagu  
 
1991  Program National Forum Foundation (USA) – stáž v US Kongresu 
 
Publikační činnost: 
Česká televize 2006 - 2007 
Respekt  - 1992 – 2007 
Reflex  - 1998 - 2007 
Lidové noviny- 1999 - 2015 
MF Dnes - 1998 – 2006 
Mladý svět - 1987 – 1990 
Svobodné slovo - 1985 – 1990 
Český rozhlas - 1987 – 2006 
 
Jazykové vybavení: 
anglicky, německy, španělsky, francouzsky (střední úroveň), rusky (základní) 
 
Další osobní informace: 
- dlouhodobé pracovní pobyty v zahraničí – USA (15 let), Německo (půl roku) 
- člen celorepublikového výboru Helsinského občanského shromáždění v ČR 

(1990 – 1992) 
- člen celostátního stávkového výboru studentů v listopadu 1989 
- syn Jakub (narozen 2006), syn Filip (narozen 2008) 
- prověření NBÚ na stupeň tajné 
 


