Životopis
Jméno a příjmení:

Ing. Václav Edl

Datum a místo narození:

17. 7. 1977 v Klatovech

Bydliště:

Nádražní 813/III, 339 01 Klatovy

Národnost:

česká

Rodinný stav:

rozvedený

Vzdělání a úspěchy:

2014 – člen sekce pro hospodářskou politiku Hospodářské komory
ČR pod vedením prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc.
2014 – jmenován koučem projektu CzechEkoSystem, státní
agentura Czechinvest, http://www.projekt-czechekosystem.org/ingedl-vaclav/
2013 – Finanční management trochu jinak, Business Success
2013 – Jak vytvořit a udržet skvělý tým, Performia Česká republika
2012 – Seminář Schopnosti vůdce, Business Success
2011 – Seminář Tajemství on-line marketingu, Elad Hadar, Izrael
2011 – Seminář Tajemství profesionální propagace aneb Jak zvýšit
prodej, Patrick Valtin, USA
2011 – Neuvěřitelný seminář o prodeji, Business Success
2011 – Jak zlepšit své podnikání pomocí komunikace –
komunikační seminář a trénink, Business Success
2011 – Motivační seminář pro vedoucí pracovníky (další stupeň),
Business Success

2010 – Motivační seminář pro vedoucí pracovníky (další stupeň),
Business Success
2009 – Motivační seminář pro vedoucí pracovníky, Business
Success
2007 – 2008 – absolvent projektu „Ekonomický manažer – cesta
k prosperitě firem“ pod záštitou Ministerstva práce a sociálních
věcí a Institutu Svazu účetních, a.s. Oblasti vzdělávání: Účetnictví I.,
Účetnictví II., Daně I., Daně II., Ekonomie, Manažerské finance,
Manažerské účetnictví, Právní systém v ČR I., Právní systém v ČR II.,
Kvantitativní metody a informatika, Kvantitativní metody a
informační technologie, Modul ICT, Modul „Měkké dovednosti“. Vše
pod lektorským vedením Ing. Aleny Mrkvičkové, Ing. Heleny
Ludvíkové, Ing. Tomáše Pavelky, Ph.D., Ing. Josefa Mrkvičky, Ing.
Martiny Janouškové, FCCA, JUDr. Jana Pavloka, Ph.D., doc. RNDr.
Luboše Marka, CSc., prof. RNDr. Tomáše Cipry, DrSc.
2004 – Akademie Dr. Orlity, manažerské dovednosti, koučování
2004 – GRO Kladno, Koučování jednotlivce
1996 – 2001 – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta
elektrotechnická, obor Elektronika a sdělovací technika, zaměření
telekomunikace, absolvoval s vyznamenáním.
Diplomová práce na téma: Studie optické kabelové infrastruktury –
Klatovy. Udělena cena děkana fakulty elektrotechnické za vysokou
odbornou úroveň diplomové práce.
1992 – 1996 – Střední průmyslová škola dopravní Plzeň,
obor Spojová technika, absolvoval s vyznamenáním.
Zaměstnání:

2014 – doposud – vice-president společnosti INTERNATIONAL
BUSINESS CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT – předmětem
činnosti je vývoj a dodávka postupů zpracování přebytků a vlastní
přeměna přebytků na nové produkty spolu s tvorbou modelů
dopadu jednotlivých projektů do ekonomiky firem klientů
společnosti. Budování franšízové sítě v rámci světa. Komplexní
odpovědnost za oblast „business operations“ (finance, kvalita,
kvalifikace, franšízové principy a sítě).
2013 – 2015 – jednatel společnosti BS TECHNOLOGY s.r.o. –
předmětem činnosti je vývoj a výroba technologických linek na
výrobu betonových stavebních prvků. Zodpovědnost za fungování

společnosti a finanční řízení projektů v zahraničí. Počet
zaměstnanců společnosti: 4, počet přímých podřízených: 0.
2011 – finanční ředitel společnosti KABELOVNA KABEX a.s. –
předmětem činnosti společnosti je výroba speciálních kabelů pro
řízení systémů jaderných reaktorů v primární zóně jaderných
elektráren, náplň pracovní činnosti: vypracování revitalizačního
plánu společnosti, komplexní zodpovědnost za ekonomiku a
finanční řízení podniku, plánování rozvoje podniku, řízení cashflow,
reporting akcionářům. Počet zaměstnanců společnosti: 92, počet
přímých podřízených: 5.
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.
2007 – doposud – jednatel společnosti Edolo s.r.o. – komplexní
odpovědnost za vznik a fungování společnosti v oblasti
poskytování dotačního poradenství. Působnost společnosti – Česká
republika, Rakousko, Německo. Úspěšná spolupráce s 342 klienty.
Počet zaměstnanců společnosti: 6, počet přímých podřízených: 5.
2006 – 2007 – jednatel společnosti SECURITY
INVESTMENT Klatovy, s.r.o. – kompletní odpovědnost za fungování
a rozvoj společnosti, tj. zabezpečení chodu po stránce ekonomiky,
personalistiky, marketingu, řízení a vedení lidí. Tvorba finančních
reportů pro vlastníky společnosti. Úzké vazby na účetnictví.
Bezpečnostní agentura s působností Plzeňský kraj se středisky Pult
centralizované ochrany (PCO), Výjezdová jednotka, Fyzická ostraha.
Vybudování „Chráněné dílny“ podle zák. č. 435/2004Sb. Získání
státní dotace. Počet zaměstnanců společnosti: 42, počet přímých
podřízených: 5.
2006 – obchodní ředitel společnosti 1. Ostravská podnikatelská,
s.r.o. – předmětem podnikání společnosti jsou dopravní stavby,
stavby občanské vybavenosti. Odpovědnost za získávání zakázek a
částečně za řízení realizací a projektů, fungování a rozvoj
společnosti. Tvorba obchodní strategie. Počet zaměstnanců
společnosti: 10, počet přímých podřízených: 2.

2005 – zpracovatel projektu na vybudování velkoobchodu prodeje
vín. Získány prostředky z programu KREDIT (CzechInvest) v celkové
výši 2 mil. Kč.
2003 – 2006 – výkonný ředitel společnosti SECURITY INVESTMENT
s.r.o. – kompletní odpovědnost za fungování a rozvoj společnosti,
tj. zabezpečení chodu po stránce ekonomiky, personalistiky,
marketingu, řízení a vedení lidí. Společnost má dvě divize – divize
Security a divize Investment. Počet zaměstnanců společnosti: 126,
počet přímých podřízených: 12. Praxe v zavádění systému jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2001. Divize Security – bezpečnostní agentura
s působností Plzeňský kraj se středisky Pult centralizované ochrany
(PCO), Výjezdová jednotka, Fyzická ostraha. Divize Investment – od
základu nově vybudovaná, externí obchodní síť zastupující Finanční
skupinu České spořitelny, a.s., a Kooperativu, pojišťovnu, a.s.
Obchodní zastoupení v 9 městech ČR. Náplní je poskytování
komplexních finančních a poradenských služeb.
2003 – 2007 – jednatel společnosti, projektový manažer BRED
Consulting, s.r.o. – předmětem podnikání je poskytování
poradenství v oblasti ekonomiky, krizového řízení, personalistiky a
získávání dotací z EU a to zejména psaním projektů, posuzováním
projektů a administrací projektů. Společnost pro svoje klienty
zabezpečuje personální služby, vedení účetnictví. Počet
zaměstnanců společnosti: 8, počet přímých podřízených: 2.
2002 – 2003 – marketing manager společnosti INVEST TEL, s. r. o.
Telekomunikační společnost. Náplní práce bylo zajištění zakázek,
jednání se zákazníky až po uzavření obchodu, sledování zakázky až
do finální fáze dokončení. Péče o zákazníky. Počet zaměstnanců
společnosti: 105, počet přímých podřízených: 0.
Další znalosti:

absolvent kurzu BAK (Budování absorpční kapacity) pro
projektové období EU 2007 – 2013
jazyk anglický – slovem i písmem
jazyk ruský – slovem i písmem
práce s PC – Systém CaDeT, SAP Business One, účetnictví Money
S3 Premium, Word, Excel, PowerPoint, Project, Visio, Internet
přezkoušen ze znalostí předpisů ve smyslu §7 Vyhlášky ČÚBP a
ČBÚ č.50/1978 Sb.
software Formica 4.1, QuickField, PSPICE 6.3, CorelDRAW, Matlab
mikropočítač Intel 8051
komunikační systémy Siemens EWSD, Alcatel 4300
řidičský průkaz skupiny B
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 (vedoucí projektu) 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 (vedoucí projektu) 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 SarbanesOxley Act of 2002 a na základě zjištěných stavů jsou schopny
přijímat nápravná opatření ke zlepšení fungování podniku
(subjektu), vše doplněno opět grafickými výstupy.
2012 – autor komplexní studie zaměřené na inovační podnikání a
rozvoj firmy INVEST TEL, s.r.o. na téma „Zvyšování výkonnosti
společnosti INVEST TEL, s.r.o.“
2011 – spoluautor (vedoucí projektu) 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 (vedoucí projektu) 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.

2003 – autor studie komplexního protipovodňového systému
„Úhlava 2003“
v červenci 2001 autor odborné studie o stavu a vývoji
telekomunikačních technologií pro firmu INVEST TEL, s.r.o., na
téma: „Telekomunikace dnes a zítra“.
Kontakt:

mob. tel. 602 242 483
e-mail: vedl@edolo.cz
Nádražní 813/III, 339 01 Klatovy

Klatovy 1. 1. 2016
Ing. Václav Edl, v.r.

