
 

  

 

 

 

 

 

ŽIVOTOPIS 
  

Osobní údaje  

Titul, Jméno, Příjmení Mgr. et Mgr. Věra Jourová 

  

Státní příslušnost Česká 

  

Datum narození 18. srpna 1964 

  

Pracovní zkušenosti  

 
 
 
 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

29. 1. 2014 Ministryně pro místní rozvoj  
26. 10. 2013 Poslankyně PSP ČR 
 
 
Advokátní kancelář Bezděk & Partners, Rohanské nábřeží 657/7, 
186 00 Praha 86 

Povolání nebo 
vykonávaná funkce 

Advokátní koncipientka 

Období 10/2012  - 10/2013 

Hlavní pracovní náplň a 
oblasti odpovědnosti 

Výkon koncipientské praxe dle zadání  

  

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Jednatelka společnosti Primavera Consulting s.r.o. 
 
4/2006 – 02/2013 
 
Osoba samostatně výdělečně činná 

Povolání nebo 
vykonávaná funkce 

Konzultantka  

Období 4/2006 – 12/2013 
 



 

 

Hlavní pracovní náplň a 
oblasti odpovědnosti 

Poradenství v oblasti evropských fondů, strategického plánování a 
regionálního rozvoje. Provádění vyhodnocení a evaluace 
implementačních systémů řídicích orgánů a zprostředkujících 
subjektů. Konzultace poskytované řídicím orgánům operačních 
programů (včetně krizového řízení a řízení změn), nastavení 
optimálního personální obsazení jednotlivých pracovišť, nastavení 
implementačních systémů a jejich revize, nastavení indikátorové 
soustavy, monitoring a evaluace. Poradenství poskytla Věra 
Jourová kromě České republiky v Rumunsku, Rusku, Bělorusku, 
Lotyšsku, Estonsku, Makedonii, Srbsku, Černé Hoře a Moldávii. 
Klienti: ministerstva, kraje, Evropská komise, United Nations 
Development Program ad. 

Řízení projektových týmů – 10 – 15 osob v týmu (včetně 
mezinárodních). 

 

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 00 
Praha 1 

Povolání nebo 
vykonávaná funkce 

Náměstkyně ministra a ředitelka odboru  

Období 5/2003 – 03/2006 

Hlavní pracovní náplň a 
oblasti odpovědnosti 

Komplexní odpovědnost za řízení EU fondů v ČR, nastavení 
systému distribuce fondů EU (optimální organizační a personální 
nastavení, rozhodování o rozvoji lidských zdrojů v sekci včetně 
systému vzdělávání a platových podmínek, řízení změn, nastavení 
řídicích a kontrolních systémů, vypracování komunikační strategie, 
evaluačního plánu, monitorovacího systému). Vedoucí 
vyjednávacího týmu pro EU fondy s Evropskou komisí, Evropskou 
investiční bankou atd. Řízení sekce evropské integrace – 4 
odbory, cca 200 zaměstnanců, řízení odboru – cca 60 
zaměstnanců. 

  

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava  

Povolání nebo 
vykonávaná funkce 

Vedoucí odboru regionálního rozvoje 

Období 3/2001 – 5/2003 

Hlavní pracovní náplň a 
oblasti odpovědnosti 

Komplexní řešení agendy regionální rozvoje, příprava kraje na 
vstup do EU. Rozvojové projekty kraje, investiční projekty a 
pobídky, spolupráce se zahraničními partnery kraje, financování 
předvstupními EU fondy, rozvoj cestovního ruchu. Řízení odboru – 
15 zaměstnanců, 3 oddělení. 

  

Název/jméno a adresa 
zaměstnavatele 

Město Třebíč 

Povolání nebo 
vykonávaná funkce 

Tajemnice městského úřadu a tisková mluvčí 

Období 3/1995 – 1/2000 



 

 

Hlavní pracovní náplň a 
oblasti odpovědnosti 

Řízení úřadu, personální a organizační řízení, komunikace 
s veřejností. 185 podřízených.  
 

  

06/2006 – 03/2012 

Expertní a poradenská činnost v Rumunsku – pro řídicí orgány 
OP (pomoc s metodickou dokumentací, zpracování zadávací 
dokumentace pro projekty technické pomoci, série přednášek na 
téma: řízení programu, řízení programového cyklu, ekonomická 
analýza a N+2, indikátorová soustava a monitoring)  
 
 

06/2006 – 09/2011 

Expertní a poradenská činnost v zemích Západního Balkánu 
(Srbsko, Černá Hora, Makedonie) – podpora přípravy 
předvstupní financování EU, problematika decentralizace a 
připravenosti obcí na vstup do EU  
 
 

10/2010 – 11/2010 

Možnosti spolupráce kraje Vysočina, západní Ukrajiny a 
východního Islandu s využitím financování mezinárodních 
organizací včetně EU (kraj Vysočina) 
  
 
 

02/2009 – 06/2009 
Zpracování projektu Velehrad do IOP, vedoucí řešitelského týmu 
(Farní úřad Velehrad)  

  

09/2009 – 11/2009 
Vypracování směrnice pro řízení projektů financovaných z fondů 
EU – vedoucí řešitelského týmu (OPŽP a OPPI) (ČEZ a.s.)  

  

Vzdělání, odborná 
příprava a školení 

 

Období 2007 - 2012 

Název a typ organizace, 
která poskytla vzdělání, 

odbornou přípravu či 
kurz  

Právnická fakulta University Karlovy, Praha  

Hlavní předměty / 
profesní dovednosti 

Právo a právní věda 

Dosažená kvalifikace Mgr. 

  

Období 1986- 1991 

Název a typ 
organizace, která 
poskytla vzdělání, 

odbornou přípravu či 
kurz  

Filosofická fakulta University Karlovy, Praha  

Hlavní předměty / 
profesní dovednosti 

Teorie kultury 



 

 

Dosažená kvalifikace Mgr.  

  

Schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

 

  

Mateřský jazyk(y) Český jazyk 

  

Další jazyky Porozumění Mluvený projev 

 
Poslech Čtení 

Mluvená 
interakce 

Mluvený projev 

Angličtina Výborný Výborný Výborný Výborný 

Ruština Dobrý Dobrý Základní Základní 

     

  

Doplňující informace VYBRANÉ PUBLIKACE: 

Comparative Study, for the project Western Balkans on the Path 
to EU Integration: Strengthening Decentralized Service Delivery 
(2008, UNDP) 

Assessment and Policy Paper, for the project Knowledge 
Transfer of the Czech Experience in the field of Good/Local 
Governance towards more Efficient and Democratic Municipal 
Assemblies in Montenegro (2010, UNDP) 

Lokalna samouprava u procesu evropskih integracija (Local self-
Government in the Process of EU Integration), chapter describing 
the Czech experience. (2010, Union of Serbian Municipalities, 
organized by VNG Den Haag)  

Příručka pro zastupitele, Svaz měst a obcí, 2006, 2010 

 

Čestně prohlašuji, že jsem bezúhonná a údaje uvedené v životopise jsou pravdivé. 

15. 9. 2014 

 

--------------------- 
Věra Jourová 

 


