
 
 
 

Profesní životopis 
 
Jméno a příjmení: 
 

Jiří Třešňák 

Dosažené vzdělání: 
 

1. Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, Veřejná správa, 
2003-2005, zakončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou 
bakalářské práce (titul Bc.) 

2. Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 
Veřejná správa a regionální rozvoj, 2009-2013, zakončeno státní 
závěrečnou zkouškou a obhajobou magisterské práce (titul Ing.) 

Profesní praxe: 
 

1. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006-2011, referent odboru 
rozpočtu 

2. OSVČ (2011dosud) konzultant v oblasti místního a regionálního 
rozvoje, zpracování odborných studií a realizace projektů 
podpořených ze SF EU 

Referenční zakázky: 
 

Níže je uveden přehled referenčních zakázek. Pokud není uvedeno jinak, 
spočívala práce zejména ve zpracovávání studií proveditelnosti, přípravě 
projektových žádostí a přípravě projektů financovaných z externích 
zdrojů. 
1. Projekt Modernizace vzduchotechnických zařízení ve stanicích metra 

– stanice Malostranská, OP PPR, zpracování studie proveditelnosti a 
příprava projektové žádosti, 2022 

2. Operační program Doprava 2014–2020 – evaluace, 2021 – člen 
projektového týmu 

3. Projekt Rozvoj a modernizace pracovišť Nemocnice Sokolov 
navazujících na urgentní příjem, IROP-REACT-EU, zpracování studie 
proveditelnosti a příprava projektové žádosti, 2021 

4. Projekt Bělohradská sýpka, Norské fondy, zpracování studií 
proveditelnosti a příprava projektových žádostí, 2020  

5. Projekt Tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš (1. etapa), 
OP Doprava, zpracování studie proveditelnosti a příprava projektové 
žádostí, 2019 

6. Projekt Modernizace stanice SDH Benešov nad Ploučnicí, IROP, 
zpracování studie proveditelnosti a příprava projektové žádostí, 2018 

7. Projekty Zkvalitnění vzdělávání a Vybavení interaktivní laboratoře, 
OP VVV, zpracování projektových žádostí, 2016 

8. Operační program technická pomoc – evaluace, 2015 – člen 
projektového týmu 

9. Program rozvoje venkova – evaluace, 2012 – člen projektového týmu  
Jazykové znalosti: 1. anglický jazyk (základní úroveň) 
Další kompetence 1. Organizační schopnosti (příprava a realizace projektů a zakázek) 

2. Práce s PC – MS Office, PowerPoint a programů určených 
k administraci projektů EU 

3. Řidičský průkaz skupiny A, B, C, D, E, T 
 


