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Ing. Roman Kolář, adresa: K Blahobytu 1837, 530 02 Pardubice ,
Spojení: mobil +420606721007, e-mail: kolar_ro@iol.cz

Životopis

Jméno:  Roman Kolář

Bydliště: Pardubice, ul. K Blahobytu 1837

Stav: ženatý, 2 děti - synové Martin a Petr
Manželka: Taťána

Datum narození: 14. 1. 1962

Praxe a vzdělání:

11/2015 – dosud
OSVČ – consulting, poradenství se zaměřením na podnikovou ekonomiku a projektové řízení

04/2015 – 10/2015

NIKA Chrudim s.r.o.
- Finanční ředitel, společnost zaměřená na silniční kamionovou dopravu a logistiku,

člen Excalibur Group

Odpovědnost za řízení:
· Finančního úseku (všeobecná účtárna, controlling atd.)

07/2009 – 04/2015

BM SERVICES, s.r.o. Hradec Králové
-  zástupce jednatele a finanční ředitel, společnost zaměřená na servis a dodávky ND

pro dieselagregáty v zahraničí a ČR. Současně od 10/2012 do 12/2013 i jako
„vícesprávce“ velkého logistického areálu v Pardubicích o více než 50 ti nájemnících.

Odpovědnost za řízení:

mailto:kolar_ro@iol.cz
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· Finančního úseku (mzdová a všeobecná účtárna, controlling atd.)
· Personalistiku, BOZP, SMJ, správu budov, investice, administrativu
· Úseku logistiky a IT
· Řízení svěřených projektů

01/2005 – 06/2009

BEZ MOTORY, a.s. Praha
- ekonomický ředitel a člen představenstva, společnost zaměřená na výrobu

dieselmotorů, slévárenství, kovoobrábění, až 450 zaměstnanců -provozovna v Hradci
Králové

Odpovědnost za řízení:
· Administraci představenstva a DR
· Finančního úseku (finanční účtárna, kalkulace a ceny, controlling atd.)
· Úseku služeb (správa majetku, investice, dodávky médií, zásobování externích

odběratelů v areálu, ekologie, BOZP)
· Úsek IT

08/2003 – 12/2004

OSVČ
- poradenská a zprostředkovatelská činnost – poradenství u stavební a.s. – systém

finančního řízení, poradenství v oblasti projektů na bytovou výstavbu, implementace
ISO

12/2001 – 01/2003

Profireal a.s. Pardubice
- generální ředitel a předseda představenstva a současně od 06/2002 do 01/2003 –

Profireal Slovakia s.r.o. – jednatel společnosti – společnost zaměřená na poskytování
nebankovních osobních půjček obyvatelstvu

12/2000 – 11/2001

Union banka a.s. Ostrava
- bankovní expert obchodního úseku ústředí se zaměřením na akvizici firemní klientely

01/1990 – 10/2000

Investiční a poštovní banka, a.s. Praha
· 1990 – 1993 vedoucí detašovaného pracoviště v Pardubicích
· 1993 – 1996 ředitel oblastní pobočky IPB Pardubice
· 1996 – 03/1999 ředitel oblastní pobočky IPB v Hradci Králové
· 04/1999 – 04/2000 zástupce vrchního ředitele Retailové divize IPB na ústředí v Praze

se zaměřením na ekonomiku divize a řízení pobočkové sítě IPB v České republice
(200 poboček)

· 05/2000 – 10/2000 ředitel oblastní pobočky IPB v Hradci Králové
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1984 – 12/1989

Státní banka československá, pobočka Pardubice
- úvěrový pracovník pro významné průmyslové a stavební podniky (Průmstav, VCHZ

Synthesia, ..)

Vzdělání:
· Střední ekonomická škola v Pardubicích – obor všeobecná ekonomika, zakončená

maturitní zkouškou a státní zkouškou z psaní na stroji v r. 1980
· Vysoká škola ekonomická v Praze, - národohospodářská fakulta, obor finance,

završená v roce 1984 složením státní zkoušky

Základní vojenská služba:
· 1984- 1985 – Sušice – pomocník finančního náčelníka divize

V průběhu své dosavadní praxe jsem získal především tyto zkušenosti a dovednosti:
· Kvalitní projektové řízení
· znalost podnikové ekonomiky, řízení ekonomického útvaru – účtárna, finanční úsek,

IT, zajištění správy areálu a externích služeb
· znalost krizového řízení v probíhajícím konkurzním řízení
· likvidátor podniku, absolvent kurzu konkurzního správce
· znalost finančního a peněžního trhu v ČR a SR, nabízených bankovních i

nebankovních produktů a služeb
· řízení a organizace prodeje produktů a služeb jak pro firemní klientelu, tak i retailový

trh
· řízení bankovních procesů a pobočkové sítě celé ČR,
· řízení sítě přímých prodejců v ČR a SR
· řízení celorepublikové sítě zaměřené na vymáhání pohledávek ve spolupráci

s exekutorským úřadem
·  financování podnikové sféry, finanční analýzy
·  správy majetkových účastí z pozice člena orgánů společnosti. Mimo jiné jsem byl

členem představenstva či dozorčí rady IPB Pojišťovny a.s. Pardubice (cca 6 let),
Synthesia a.s. Pardubice, Tchecomalt Group a.s. Prostějov, LZ Draslovka a.s. Kolín a
další.

·  řízení projektů restrukturalizace, revitalizace, reinženýringu ve spolupráci
s renomovanými poradenskými firmami (A.T. Kearney, Andersen Consulting).

· řízení fúze banky Haná a IPB, řízení pilotního projektu Klientské orientace banky
· zavádění a implementace ISO 9001:2000 u stavební společnosti
· znalost trhu s nemovitostmi v ČR se zaměřením na bytovou výstavbu a komerční

výstavbu obchodních řetězců
· řízení veškerých podnikových aktivit (mimo výrobní a obchodní sféru)
· komunikace s bankovními i nebankovními finančními institucemi, daňovou správou,

pojišťovacími, leasingovými, faktoringovými a dalšími institucemi
· do r. 90 externí učitel na střední škole – podniková ekonomika
· absolvoval jsem mimo jiné dvousemestrální postgraduální studium na VŠE Praha se

zaměřením na bankovnictví, manažerský kurz Gustav Käser Training, dva semestry
bankovní angličtiny Bankovního institutu aj.
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Schopnosti a předpoklady:

· znalost angličtiny je na úrovni mírně pokročilý až pokročilý ( blíží se úrovni B2)–
nadále studuji, pasivní znalost ruštiny, základy němčiny

· řidičský průkaz skupiny A,B
· uživatelsky ovládám MS Office a Internet
· na základě výsledků personálního auditu u několika společnosti (např. Dieter Strametz

a partneři Praha – r. 2000 a Start Praha r. 2001 – vysoké komunikační, řídící a
organizační schopnosti)

Dosažené výsledky:

V průběhu mé bankovní praxe řízené pobočky byly hodnoceny jako jedny z nejlepších.
Od r. 1997, kdy jsem se začal orientovat zejména na retailový prodej jsem úspěšně jako
představitel pilotní pobočky pracoval a realizoval projekt restrukturalizace a segmentové
orientace banky. V době mého působení na ústředí IPB v Praze byla IPB odbornou veřejností
hodnocena jako banka s nejlepšími retailovými službami a produkty v České republice.
V Union bance jsem přispěl ke splnění náročného úkolu v navýšení podílu angažovanosti u
firemní klientely.
Hlavním úkolem u a.s. Profireal, která působí na retailovém trhu v oblasti finančních půjček
obyvatelstvu v České republice a na Slovensku, bylo po krátkém zapracování ve funkci
manažera produktu připravit společnost ke vstupu strategického partnera.
Jako OSVČ jsem mj. pomohl získat stavební společnosti certifikát ISO 9001:2000 a nastavit
systém finančního řízení společnosti a uskutečnit restrukturalizaci závazků, zpracoval jsem
projekty pro bytovou výstavbu. Dále jsem projektově připravoval podklady pro získání dotací
z EU (min. 3 projekty), pracoval na restrukturalizaci organizace a řízení společnosti. Dva roky
jsem zaváděl nový model controllingu ve velké výrobní společnosti.
U výrobní společnosti BEZ MOTORY po vstupu nového vlastníka bylo mým hlavním
úkolem provést nový motivační systém na výsledcích hospodaření, nepřímými nástroji řízení
snižovat náklady společnosti a zajistit její trvalou likviditu, podílet se na restrukturalizaci
společnosti. Ve spolupráci s akcionáři došlo k výraznému snížení zadluženosti společnosti a
k úspěšnému zvládnutí a zastavení „konkurzního řízení“ v r. 2008. Zajistili jsme
implementaci nového IS pro slévárenství, připravovali rozvojové projekty pro slévárnu.
Od r. 2009 již ve výrobně servisní společnosti BM SERVICES s.r.o. spoluúčast na úspěšném
řízení projektu na realizaci dodávek náhradních dílů k dieselagregátům do Severní Afriky.
Spoluúčast na zavádění nové zámečnické výroby včetně její certifikace, účast na
zákaznických auditech ČEZ a ČD atd. Účast na řízení projektu „dlouhodobého zkušebního
stanoviště pro výrobu KGJ“, spoluúčast na finančním řízení Průmyslového parku Pardubice a
řada dalších.

Ostatní informace:

ü Nejsem členem žádné politické strany, jsem morálně a trestně bezúhonný.
ü Jsem držitelem negativního „lustračního certifikátu“
ü Byl jsem držitelem Dokladu o bezpečnostní způsobilosti od NBÚ do r. 2020
ü K mým hlavním zálibám patří sport – fotbal, volejbal, dále rybaření, chalupaření a

cestování.
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ü Zdravotní stav je dobrý – přiměřený věku, rodinné a majetkové poměry uspořádané.

Reference na mé pracovní výkony mohou podat:
Za FINAPRA a.s. – ing. Petr Širočka
Za SK-EKO Pardubice – jednatel p. Kafka
Za PoS Polička – GŘ ing. Petr Němec
Za NIKA Chrudim – ing. Radovan Voda, jednatel
Za BM SERVICES s.r.o. – ing. Petr Širočka – výkonný ředitel
Za BEZ MOTORY a.s.  .– ing. Vladimír Ohlídal, poradce majitele,
Personální útvar ČSOB a.s. Praha (i za IPB a.s.)
Za Profireal a.s. Pardubice – ing. David Chour – člen představenstva

Roman Kolář
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