Životopis
Jméno a příjmení:

Ing. Aleš Bárta

Datum a místo narození:

9. 4. 1986 v Klatovech

Bydliště:

Točník 103, 339 01 Klatovy

Národnost:

česká

Rodinný stav:

ženatý

Vzdělání:

2013 – Finanční management trochu jinak, Business Success
2013 – Jak vytvořit a udržet skvělý tým, Performia Česká republika
2013 – Kurz účetnictví – Modul A, Institut certifikace účetních, a.s.
2013 – Motivační seminář pro vedoucí pracovníky, Business
Success
2013 – Daňové zákony 2013, CIRCLE Education s.r.o.
2010 – Neuvěřitelný seminář o prodeji, Business Success
2008 – 2010 – Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní
program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a
podnikové finance. Diplomová práce na téma: Zvyšování
výkonnosti podniku za pomoci metod Balanced Scorecard a
Sarbanes and Oxley Act.
2005 – 2008 – Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., studijní
program Ekonomika a management, studijní obor Řízení podniku a
podnikové finance. Bakalářská práce na téma: Rozbor finanční
situace firmy Drůbežářský závod Klatovy a.s. za pomoci metod
finanční analýzy.
2001 – 2005 – SOŠ a SOU obchodu, služeb a provozu Plzeň,

obor Hotelnictví a turismus
Zaměstnání:

09/2010 – 12/2012 – Financial and Accounting Manager
společnosti Plynostav Arabian Ltd. For General Contracting,
Kingdom of Saudi Arabia – předmětem činnosti společnosti je
výstavba plynovodů, ropovodů, produktovodů, horkovodů,
kompresních a regulačních stanic. Dále obchodní a
zprostředkovatelskou činností na území zemí Blízkého východu a
Perského zálivu. Náplň pracovní činnosti: zavedení účetního
systému podle standardů IAS/IFRS. Komplexní zodpovědnost za
ekonomiku a finanční řízení podniku, řízení cashflow, reporting
akcionářům. Vedení účetnictví organizace a finanční controlling.
Fakturace, pohledávky a závazky, majetek společnosti,
zaměstnanci, pokladny, bankovní účty, komunikace a výkaznictví
pro orgány státní správy. Počet zaměstnanců společnosti: 7, počet
přímých podřízených: 1.
01/2009 – doposud – jednatel společnosti Edolo Consult s.r.o. –
předmětem činnosti je poskytování služeb v oblasti zvyšování
výkonnosti podniků, aplikace kontrolních mechanismů a
manažerského řízení. Vývoj nových vlastních produktů Analyzuj a
Proveď, Proveď a Změř, Změř a Koordinuj (detaily viz sekce
„Poznámka“ dále). Počet zaměstnanců společnosti: 4, počet
přímých podřízených: 4.
06/2008 – 08/2010 – projektový manažer Edolo s.r.o. – komplexní
odpovědnost za jednání s klienty, tvorbu a realizaci projektů
financovaných dotačními tituly Evropské unie a České republiky.
Působnost společnosti – Česká republika, Rakousko, Německo.
Úspěšná spolupráce s 342 klienty.
2007 – pracovní pobyt v USA, praxe v řízení projektů v oblasti
turistiky

Další znalosti:

jazyk anglický – slovem i písmem
práce s PC – účetnictví Money S3 Premium, ASWAQ6 ERP, MS
Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Project, MS Outlook, Internet,
Adobe Photoshop, Adobe professional, ATTIS
řidičský průkaz skupiny B
registrován jako pojišťovací zprostředkovatel
zkušenosti se zaváděním systému jakosti dle ČSN ISO 9001

Schopnosti a dovednosti:

motivátor, odolnost vůči stresu, spolehlivý, zodpovědný,
dynamický, schopnost rychle se orientovat, obchodní a analytické

myšlení, strategické plánování, schopný vyvinout vysoké pracovní
nasazení. Flexibilní, přirozená autorita, komunikativní, organizační
dovednosti
Zdravotní stav:

dobrý

Poznámka:

2012 – spoluautor certifikačního systému „SCCE – System of
certified contractors by Edolo“ – činností systému je
standardizování a certifikace českých podniků (dodavatelů) za
účelem zlepšení jejich pozice při vstupu na zahraniční trhy a
zároveň zastupování certifikovaných podniků na zahraničních
trzích zejména v oblasti Perského zálivu.
2012 – spoluautor projektu „Změř a Koordinuj“ – internetový
projekt – aplikace, pomocí které jsou podniky a veřejné subjekty
schopny tvořit online kontrolní a controllingové systémy, kontrolní
mechanismy na principech metody Sarbanes-Oxley Act of 2002 a
na základě zjištěných stavů jsou schopny přijímat nápravná
opatření ke zlepšení fungování podniku (subjektu), vše doplněno
opět grafickými výstupy.
2011 – spoluautor projektu „Proveď a Změř“ – internetový projekt
– aplikace, pomocí které jsou podniky a veřejné subjekty schopny
tvořit online systém měření výkonnosti podniku na principech
metody Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů) a na
základě zjištěných stavů jsou tvořeny statistiky měření výkonnosti
a výstupy přenášeny do systému „Analyzuj a Proveď“, vše
doplněno opět grafickými výstupy.
2010 – spoluautor projektu „Analyzuj a Proveď“ – internetový
projekt – aplikace, pomocí které jsou podniky a veřejné subjekty
schopny analyzovat svoji minulost pomocí metod finanční analýzy
(systém obsahuje cca 110 ukazatelů) a na základě zjištěných stavů
je predikován stav budoucí daného subjektu pomocí výpočtu
bankrotních a bonitních modelů (celkem 6 metodik), vše doplněno
ekonomickými rozklady a grafickými výstupy.

Zájmy a záliby:

Sport, výpočetní technika, rybaření

Kontakt:

mob. tel. +420 724 689 023
e-mail: abarta@edolo-consult.eu
Točník 103, 339 01 Klatovy

Klatovy 1. 6. 2013
Ing. Aleš Bárta, v.r.

