Ing. Ludvík FILIP

VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

1980 - 1984
2008 - 2011
2012 – 2014
2015

SPŠ stavební Brno, Kudelova 8
obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6)
zakončený úspěšně maturitní zkouškou
VŠMIE – bakalářské studium, obor Manažerská ekonomie
zakončeno úspěšně státní zkouškou (Aplikovaná
informatika, Ekonomie, Podnikové hospodářství, Systémy jakosti)
VŠFS – magisterské studium, obor Řízení podniku a podnikové finance
zakončeno úspěšně státní zkouškou (Ekonomie, Ekonomika a management,
Obchod a marketing)
Profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T)

ODBORNÉ ZKUŠENOSTI
–
–
–
–

–

–
–

–

–
–
–
–
–

–

1984 - projektant vodo - OSP Žďár nad Sázavou - první zaměstnavatel
1985 - provozní zámečník (oprava důlních zařízení a důlní vrtací techniky) – Uranové doly Dolní Rožínka
(DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Dolní Rožínka) – druhý zaměstnavatel
1988 - stavební zámečník (veškeré zednické profese, obsluha stavební betonárny)
1990 - samostatný projektant (činnosti samostatného projektanta v oblasti vodohospodářských staveb,
kanalizací, ekologických staveb, úprav objektů, likvidací objektů a technické a biologické rekultivace po
ukončení těžebních prací uranových činností včetně autorského dozoru)
1994 - zástupce vedoucího provozu pro výrobu (200, zaměstnanců, řízení bytového hospodářství (1200
bytových jednotek), tepelného hospodářství (2 velké kotelny 12 MW a jedna malá kotelna 6 MW),
jídelní a stravovací zařízení, rekreační zařízení a střediska údržby)
1997 – technický pracovník likvidační práce (technická a projektová příprava pro konečnou likvidaci
uranového ložiska , od května 1997 příprava na zahájení budování systému jakosti)
1998 – specialista – zmocněnec pro jakost (1200 zaměstnanců, 5 samostatných závodů), (řízení
budování systému jakosti dle normy ISO 9001 a zákona č.18/1997 Sb., respektive vyhlášky SÚJB
č. 214/1997 Sb., tvorba dokumentace, jmenovaný hlavní auditor, jmenovaný metrolog)
2000 – zástupce generálního ředitele, generální ředitel (koordinace zavádění a trvalé zlepšování dle
normy ISO 9001, ISO 14001 a modelu EFQM, definování a zpracování politik a strategií, řízení péče
o zákazníka, jmenovaný představitel vedení pro jakost, jmenovaný metrolog, zpracování a řízení
přezkoumání a sebehodnocení dle modelu EFQM) – MISSIVA, spol. s r. o. - třetí zaměstnavatel
2002 - manažer jakosti, vedoucí programu auditů a interní auditor (ve firmě i její mateřské
společnosti)– AZ Sanace a. s. - čtvrtý zaměstnavatel
2004 - Poradenství a konzultace v oblasti managementu – OSVČ (jako vedlejší činnost od roku 2002)
2008 - manažer kvality, - LINET spol. s r. o. - pátý zaměstnavatel , Poradenství a konzultace v oblasti
managementu – (jako vedlejší činnost) (do 10/2008)
2008 - Poradenství a konzultace v oblasti managementu – OSVČ
2015 – externí lektorská práce při výuce Kvality na VŠFS, včetně vedení bakalářských a diplomových
prací, od roku 2017 odborný garant předmětu řízení kvality, se zpracovanými skripty Řízení kvality
( v tisku)
2017 – jednatel, Medical Data Protection s.r.o.
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DALŠÍ ODBORNÉ AKTIVITY










Od roku 2000 zástupce zaměstnavatele v České společnosti pro jakost (do 2001-12-31),
Od roku 2000 zástupce zaměstnavatele. ve Sdružení pro Cenu České republiky za jakost (do 2001-12-31),
Od dubna 2001 člen dozorčí rady České společnosti pro jakost (do dubna 2004),
Hodnotitel Národní ceny České republiky za jakost - model EFQM, CAF (2001 - 2017),
Aktivní účast na projektu „Řízení benchmarkingových projektů - 2001“ – pilotní projekt Národního
politiky pro podporu jakosti a prezentace jeho výsledků na Týdnu kvality 2001 a následně pro
Czechinvest.
Konzultant projektu „Rozšíření aplikace benchmarkingu - 2002“ – projekt Národní politiky podpory jakosti
a jeho prezentace na konferenci v Nymburku 2002
Poradce a hodnotitel projektu „Abeceda managementu úspěchu – 1. běh“ (1 společnost poradce,
2 společnosti hodnotitel)



Poradce a hodnotitel projektu „Abeceda managementu úspěchu – 2. běh“ (2 společnosti poradce,
1 společnost hodnotitel)



Technická pomoc a inženýrské služby v oblasti kvalita, bezpečnost a licencování při zpracování a
projednání nabídky Dostavba 3. a 4. bloku JE Temelín (2011-2012), zařazení do seznamu potenciálních
klíčových pracovníků řízení zakázky v rámci nabídky na Dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín v případě
realizace dané zakázky



Supervize nabídky na výstavbu skladu RAO Jaslovské Bohunice ve výši 20 mil EUR



Interní a certifikační auditor, od roku 2003, více jak 300 audito dnů



Lektor, trenér od roku 2004, přes 600 odškolených dní

ODBORNÉ ZNALOSTI – CO MOHU NABÍDNOUT












znalost norem v oblasti systémů řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 13485, ISO 17025,
ISO 19011, ISO 14971, ISO 22301
znalosti využití principů TQM
znalost používání sebehodnocení dle modelu EFQM, respektive dle hodnocení kritérií Národní Ceny
České republiky za jakost,
znalost použití modelu CAF,
znalosti používání BMK (benchmarkingu) dle metodiky TQMI a dle metodiky ČSJ,
znalosti interního i externího auditora (interní, zákaznické a certifikační audity),
specifické znalosti systémů managementu,
Risk management,
Krizový management (řízení krizových situací),
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plánování a řízení projektů,
zlepšování a rozvoj procesů,
strategické plánování organizací
zkušenosti a znalosti v oblasti řízení staveb (externí spolupráce pro CEEI. a. s. při řízení a kontrole
dokumentace SVJP Temelín),
nespecifikované znalosti a hlavně selský rozum.

OSVĚDČENÍ - CERTIFIKÁTY









PROVÁDĚNÍ STAVEB – NKA (1994)
CERTIFIKOVANÝ MANAŽER KVALITY (od roku 1999)
CERTIFIKOVANÝ LEAD AUDITOR KVALITY (od roku 2004)
CERTIFIKOVANÝ MANAŽER ENVIRONMENTU (od roku 2004)
CERTIFIKOVANÝ HODNOTITEL NÁRODNÍ CENY KVALITY (od roku 2005)
REKVALIFIKACE „Projektový manažer OP ŽP“ (2010)
KRIZOVÝ SPECIALISTA – osvědčení (2012)
PROFESNÍ KVALIFIKACE – LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (75-001-T) (od roku 2015)

KURZY A ŠKOLENÍ
1988 - Vzdělávací institut pro stavebnictví v Brně
3
 Kurz „Obsluha betonáren do 25 m “ zakončený státní zkouškou v rozsahu 80 hodin
1994 - Německá korespondenční akademie
 dálkový kurz „Provádění staveb“ dle norem DIN a ČSN
1995 - ELDO, svářečská škola 054
 kurz „Polyfúzní svařovaní trubek z plastů bez omezení průměru“
1997 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Vnitřní auditor“ v rozsahu 32 hodin
1998 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Doškolení vnitřních auditorů“ v rozsahu 16 hodin
1998 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Metrologie v systému řízení jakosti 1, 2“ v rozsahu 24 hodin
1998 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Metrologie v systému řízení jakosti 3“ v rozsahu 24 hodin
1999 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Manažer jakosti“ v rozsahu 160 hodin
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2000 - Česká společnost pro jakost
 Školení „ISO/DIS 9000:2000“ v rozsahu 8 hodin
2000 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „TQM I“ v rozsahu 40 hodin
2000 - Česká společnost pro jakost
 Školení „Procesní řízení a kultura organizace“ v rozsahu 8 hodin
2000 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „TQM II“ v rozsahu 40 hodin
2000 - QUALIMATE – Ing. Trčka
 Školení „Použití metodiky BSC“ v rozsahu 8 hodin
2001 - Sdružení pro Cenu České republiky za jakost
 Seminář „Používání principů modelu Ceny České republiky za jakost 2001“ v rozsahu 8 hodin
2001 - Česká společnost pro jakost
 Školení „VDA 18“ v rozsahu 8 hodin
2001 - Altego s. r. o.
 Seminář „Motivace pracovního týmu“ v rozsahu 16 hodin
2001 - Česká společnost pro jakost
 Týden kvality – listopad 2001 – semináře v rámci akce 13. – 15. listopadu 2001
2002 - Česká společnost pro jakost
 Školení „Management procesů“ v rozsahu 8 hodin
2002 - Česká společnost pro jakost
 Školení „Uplatnění modelu EFQM v malých a středních firmách“ v rozsahu 8 hodin
2002 - Česká společnost pro jakost
 Týden kvality – semináře v rámci akce 12. – 14. listopadu 2002
2003 - Česká společnost pro jakost
 Školení „Role vrcholového vedení v procesu trvalého zlepšování“ v rozsahu 8 hodin
2003 - Sdružení pro Cenu České republiky za jakost
 Seminář „Používání principů modelu Národní Ceny České republiky za jakost 2003“ v rozsahu 8 hodin
2003 - Česká společnost pro jakost
 Setkání manažerů, techniků a auditorů jakosti (28. – 29. 4. 2003 Orlík)
2003 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Trénink trenérů“ (13. – 17. 8. 2003 Nymburk)
2003 - SCJ, NPJ
 Školení hodnotitelů v programu Národní ceny ČR za jakost a CAF
 (13. – 16. 10. 2003 Kralupy n. V.)
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2003 - Česká společnost pro jakost
 Týden kvality – semináře v rámci akce 11. – 12. listopadu 2003
2003 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Auditor jakosti“ v rozsahu 40 hodin
2004 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Poradce“ (5. – 7. 1. a 2. – 3. 2. 2004 Klánovice)
2004 - Česká společnost pro jakost
 Kurz „Manažer EMS“ (únor - duben 2004 Klánovice – 15 dní)
2004 - Česká společnost pro jakost
 Setkání manažerů, techniků a auditorů jakosti (30. – 31. 4. 2004 Nymburk)
2004 - I.T.I. – Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
 Seminář vedoucích auditorů / auditorů se specifikací požadavků oboru 04 – Textilní a oděvní průmysl
(říjen 2004) 24 hodin
2004 - I.T.I. – Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
 Seminář vedoucích auditorů / auditorů se specifikací požadavků oboru 14 – Gumárenský a plastikářský
průmysl (říjen 2004) 24 hodin
2005 - Česká společnost pro jakost
 Výcvikový kurz hodnotitelů Národní Ceny České republiky za jakost založeném na Modelu excelence
EFQM 2003 (24 hodin)
2005 - Česká společnost pro jakost
 Setkání manažerů, techniků a auditorů jakosti (30. – 31. 4. 2005 Nymburk)
2005 - Česká společnost pro jakost, NPJ
 Kvalita ve veřejné správě – model CAF (19. září 2005 Praha)
2006 - Česká společnost pro jakost
 Setkání manažerů, techniků a auditorů jakosti (28.-29.3.2006 Nymburk)
2006 - Sdružení pro Cenu České republiky za jakost
 Školení hodnotitelů NC dle modelu CAF (6.4.2006 Praha)
2007 - Sdružení pro Cenu České republiky za jakost
 Kalibrační školení poradců a hodnotitelů v rámci projektu „Abeceda managementu úspěchu“ (26.1.2007
Praha) (8 hodin)
2007 - KEMA Registrovaná kvalita Česká Republika spol. s r. o.
 Zkušenosti s použitím standardu ISO 9001: 2000, Procesní audity (8 hodin)
2007 - Česká společnost pro jakost
 Školení „Novinky v BOZP a EMS“ (24.4.2007 Praha) (8 hodin)
2007 - SCJ, NPJ,Česká společnost pro jakost
 Školení hodnotitelů NC podle modelu CAF 2006
(3., 9., 10. 5. 2007. Praha, Karlík)
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2007 - SCJ, NPJ,Česká společnost pro jakost
 Integrační workshop pro hodnotitele v programu , Národní ceny ČR za jakost podle modelu excelence
EFQM
(30.10. 2007. Praha)
2008 - KEMA Registrovaná kvalita Česká Republika spol. s r. o.
 Požadavky na auditování a změny v normě ISO 9001: 2000, Procesní audity (8 hodin) (29.1.2008, Brno)
2008 - Česká společnost pro jakost
 Setkání manažerů, techniků a auditorů jakosti (26.-27.3.2008 Nymburk)
2008 - ISQ PRAHA, s. r. o., Bankovní institut vysoká škola, a. s.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXVII. (28.3. - 29.3. 2008 Zlenice) (16 hodin)
2008 - Česká společnost pro jakost
 Výcvik hodnotitelů SCJ (10.4.2008 Klánovice) (8 hodin)
2008 - DET NORSKE VERITAS
 Revize Evropské direktivy pro zdravotnická zařízení MDD 93/42/EHS
(17.-18.7.2008 Brno) (16 hodin)
2008 - I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
 Seminář auditorů a spolupracovníků certifikačního orgánu systémů managementu
(2.-3.9.2008 Čeřínek)
2008 - ISQ PRAHA, s. r. o.
 Kurz pro představitele vedení pro kvalitu se zaměřením na integrované systémy managementu (25 hodin)
(4. - 6. 11. 2008 Praha)
2008 - VŠ Báňská Ostrava, ČVUT Praha, Západočeská univerzita v Plzni, BIVŠ, ČSJ, ISQ PRAHA, s. r. o.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXVIII – Se zaměřením na nové trendy v přístupech k integrovanému
managementu, ekonomice a informatice (2 dny)
(7. - 8. 11. 2008 Zlenice)
2008 - Ing. Jana Trčková Qualimate
 Revize ISO 9001: 2008 (7 hodin)
(16.12.2008 Jihlava)
2009 - Sdružení pro oceňování kvality, česká společnost pro jakost, Národní politika kvality
 Školení hodnotitelů (Národní Ceny kvality )(2 dny)
(20. - 21 3. 2009 Zdislavice)
2009 - VŠ Báňská Ostrava, ČVUT Praha, Západočeská univerzita v Plzni, BIVŠ, Centrum pro jakost a
spolehlivost výroby, ČSJ, ISQ PRAHA, s. r. o.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXIX – Se zaměřením na nové trendy v přístupech k integrovanému
managementu, ekonomice, informatice a personalistice (2 dny)
(27. - 28. 3. 2009 Zlenice)
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2009 - I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
 Školení systému managementu – změna ČSN EN ISO 9001: 2009
(22. 6. 2009 Praha)
2009 - I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
 Seminář auditorů a spolupracovníků certifikačního orgánu systému managementu
(2. - 3. 9. 2009 Čeřínek)
2009 - VŠ Báňská Ostrava, ČVUT Praha, Západočeská univerzita v Plzni, BIVŠ, Centrum pro jakost a
spolehlivost výroby, ČSJ, ISQ PRAHA, s. r. o.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXX – Se zaměřením na nové trendy v přístupech ke zlepšování procesů
v oblasti jakosti a spolehlivosti, informatice, personalistice a ekonomice (2 dny)
(13. - 14. 11. 2009 Zlenice)
2010 - Centrum ProEquality, otevřená společnost o. p. s.
 Rovné příležitosti mužů a žen v řízení jakosti
(4. února 2010 Praha)
2010 – Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Národní politika kvality
 Školení hodnotitelů modelu CAF Národní ceny kvality ČR
(4.března 2010 Praha)
2010 - VŠ Báňská Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, BIVŠ, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby,
ČSJ, ISQ PRAHA, s. r. o.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXXI – Se zaměřením na nové trendy v přístupech k zlepšování procesů v
oblasti jakosti a spolehlivosti, informatice, právních aspektech a ekonomice (2 dny)
(19. - 20. 3. 2010 Zlenice)
2010 – Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Národní politika kvality
 Školení hodnotitelů modelu excelence Národní ceny kvality ČR
(8.dubna 2010 Praha)
2010 - VŠ Báňská Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, VŠMIE, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby,
ČSJ, ISQ PRAHA, s. r. o.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXXII – Se zaměřením na nové přístupy k řešení a zlepšování procesů ve
veřejných a státních službách a vysokoškolském studiu (2 dny)
(5. - 6. 11 2010 Zlenice)
2010 - GRANTIKA České spořitelny, a. s.
 Vzdělávací program „ Projektový manažer OP ŽP“ - rekvalifikační kurz v délce 154 hodin
2011 - Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Národní politika kvality
 Školení hodnotitelů programu Národní ceny kvality ČR
(8.dubna 2011 Praha)
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2011 - VŠ Báňská Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, VŠMIE, Centrum pro jakost a spolehlivost výroby,
ČSJ, ISQ PRAHA, s. r. o.
 Soudobé trendy v jakosti řízení – XXXIII – Se zaměřením na využití statistických metod, problematiku
kvality a spolehlivosti v systémech jakosti, manažersko - podnikatelské inkubátory na vysokých školách a
problematiku mezilidských vztahů v praxi.(2 dny), (25. - 26. 3. 2011 Zlenice)
2011 – 2012 MŠMT, Poradenství/Consultancy Tis Praha s.r.o. VŠFS
 Projekt „Vzdělávání lektorů a vzdělávání krizových poradců pro rozpoznání a zvládnutí rizik spojených s
podnikáním“ CZ.1.07/3.2.06/01.0023 (120 hodin)
(09/2011 – 05/2012 Most)
2012 - Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Národní politika kvality
 Školení hodnotitelů programu Národní ceny kvality ČR, (16. července 2012 Praha)
2013 - Sdružení pro oceňování kvality, Česká společnost pro jakost, Národní politika kvality
 Školení hodnotitelů programu Národní ceny kvality ČR v programu START PLUS/EXCELENCE, (20.21.5.2013, Jince)
2015 - TÜV SÜD Czech s.r.o.
 Systémy managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, (22.7.2015, Praha)
2016 - I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.
 Revize norem ISO 2015 (ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016), (5.-6.5.2016, Ostrava)
JAZYKOVÉ ZNALOSTI




ANGLIČTINA – MÍRNĚ POKROČILÝ
RUŠTINA – POKROČILÝ
NĚMČINA - ZÁKLADNÍ

ZNALOSTI OVLÁDÁNÍ PC








INTERNET (E-MAIL, WWW) – UŽIVATELSKY
TABULKOVÝ PROCESOR (MS EXCEL, OO CALC) – UŽIVATELSKY
TEXTOVÝ PROCESOR (MS WORD, OO WRITER) – UŽIVATELSKY
PREZENTACE (MS POWERPOINT, OO IMPRESS) – UŽIVATELSKY
MS PROJECT, LIBREPROJ – UŽIVATELSKY
LOTUS NOTES - UŽIVATELSKY
AUTOCAD - UŽIVATELSKY
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ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ


SKUPINA B, CCA 40 000 KM/ROČNĚ

Ing. Ludvík FILIP, 28.10.2020
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