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V letech 2011-2019 působil na Ministerstvu vnitra jako 
referent přestupkové agendy, kde kromě vyřizování věcí ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, běžných věcí v rámci přezkumného nebo 
odvolacího řízení u přestupků proti pořádku ve státní správě, 
územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému 
soužití a majetku a účasti na kontrolách krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy se hojně 
podílel též na metodické činnosti (od r. 2011 – 2015 též pro problematiku státních symbolů) 
a pravidelně se účastnil čtvrtletních porad pořádaných pro zpracovatele přestupkové 
agendy. 
  
V letech 2013-2014 byl rovněž předsedou Komise pro projednávání přestupků městské části 
Praha-Zbraslav, v roce 2018 členem pracovní skupiny MV při přestupkovém řízení ve věci 
veřejného pořádku, občanského soužití a majetku a členem pracovní skupiny pro 
implementaci nařízení GDPR v MV; zároveň byl do konce roku 2019 odborným garantem pro 
správní činnost při přestupkovém řízení ve věci přestupků proti pořádku ve státní správě, 
v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. 
  
Je spoluautorem skript „Základy správního trestání“, „Vzory pro projednávání přestupků 
podle zákona č. 251/2016 Sb.“, „VÁDEMÉKA KE ZKOUŠCE ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI 
K PŘESTUPKŮM. Vypracované otázky ke zkoušce odborné způsobilosti dle § 111 zákona 
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“ a autorem Praktického 
komentáře k zákonu o některých přestupcích a článků, které publikuje v časopisech Správní 
právo a Veřejná správa. 
  
Zúčastnil se řady odborných konferencí i seminářů. Po celou dobu své praxe se specializuje 
na správní řízení, především na správní trestání.  
  
Od r. 2017 se účastní zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu 
a správnímu trestání.  
  
Od 1. 1. 2020 působí jako vedoucí správních činností na odboru živností a spotřebitelské 
legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se věnuje problematice správního řízení a 
trestání zejména v oblasti živnostenského podnikání, zákona o regulaci reklamy a tržního 
řádu hl. m. Prahy. 
  
Zajímá se o právo informačních a komunikačních technologií, zejména o problematiku 
elektronických důkazů a kybernetické bezpečnosti.  
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