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Osobní údaje 
 

 

 Jméno / Příjmení  Jiří Vzientek 

Adresa  Ostravská 110, 739 25, Sviadnov, ČR  

Telefon  +420 605 863 466  

E-mail  jiri.vzientek@seznam.cz 

Státní příslušnost  ČR 
 

Datum narození  9.5.1978 
 

Pohlaví  Muž   
 

 

   
Pracovní zkušenosti 

 
 

Období  2015 – 2017 

Povolání nebo vykonávaná 
funkce 

 poradce ministra 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 poradce pro zahraniční prezentaci  

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

 Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 

Diplomatický servis, Václavské náměstí 49, Praha  

Obor činnosti či odvětví 

   

 

Období 

 veřejná správa 

 

 

2004 – dosud 

Povolání nebo vykonávaná 
funkce 

 zastupitel Moravskoslezského kraje 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 regionální rozvoj, cestovní ruch, sport, územní plánování 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28.října 117, Ostrava 

Obor činnosti či odvětví 

 

 

                                     Období 

 veřejná správa 

 

 

2013 - 2014 

Povolání nebo vykonávaná 
funkce 

 krajský koordinátor cestovního ruchu 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 krajský destinační management, koordinace činností v cestovním ruchu, 
propagace regionu na zahraničních trzích 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

 Agentura pro regionální rozvoj a.s., Na jízdárně 7/1245, Ostrava 

Obor činnosti či odvětví 

 

 

  

 cestovní ruch 

 

 

 

 



 

Období 

  

2008 - 2012 

Povolání nebo vykonávaná 
funkce 

 náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

 řízení oblasti územního plánování a cestovního ruchu 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

 Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28.října 117, Ostrava 

Obor činnosti či odvětví 

 

 

Období 

Povolání nebo vykonávaná 
funkce 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Obor činnosti či odvětví 

 veřejná správa 

 

 

2002 – 2008 

asistent poslance 

 

příprava podkladů pro jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, plnění úkolů dle požadavků poslance 

OSVČ 

 
administrativa, veřejná správa 

 

 

Vzdělání, odborná 
příprava a školení 

 

Období  1996 – 2001 

Dosažená kvalifikace  Ing.  

Hlavní předměty / profesní 
dovednosti 

 management, lidské zdroje, ekonomie, systémy kvality, statistika 

Název a typ organizace, která 
poskytla vzdělání, odbornou 

přípravu či kurz 

 VŠB – TU Ostrava 

Úroveň vzdělání v národní 
klasifikaci  

 vysokoškolské 

 

 

Mateřský jazyk  Český jazyk  Český jazyk 
 

 Další jazykové znalosti 

Sebehodnocení  Porozumění Mluvení Psaní 

 Evropská úroveň (*)   Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní 
projev 

Písemný projev 

 

Anglický jazyk             B2          B2          B2             B2             B2 

Německý jazyk             A2               A2          A2      A2       A2  

(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
 

Sociální schopnosti 
a dovednosti 

 komunikace, asertivita, týmová spolupráce, rozhodnost, vytrvalost 

 

Technické znalosti 
a dovednosti 

 management, personální řízení, právní povědomí, marketing 

 

Počítačové znalosti 
a dovednosti 

 uživatelská znalost kancelářských programů 

 
Řidičský průkaz 

  

B 
 

 
 Schopnosti, znalosti a 

dovednosti 

 


