
Narodil jsem se 13. září 1974 v Havířově. Jsem ženatý 
a mám dvě děti. Mezi mé zájmy patří lyžování, tenis a 
zejména veškeré aktivity s dětmi. Ve volném čase rád 
jezdím autem nebo stavím různá elektronická zařízení. 
Profesně se zabývám právem, ekonomií, daňovou pro-
blematikou a zahraničním obchodem.

Maturoval jsem s vyznamenáním v oboru auto-
matizační technika na střední průmyslové škole 
elektrotechnické. Absolvoval jsem s vyznamená-
ním vysokoškolská studia na Ekonomické fakultě 
VŠB-TUO (Ing. – 1998, obor Národní hospodář-
ství, 2001 – Ph.D., obor Ekonomie), dále stu-
dia na Právnické fakultě Masarykovy univerzi-
ty (2006 – Mgr., obor Právo) a Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy (JUDr. – 2008, obor Finanční právo, 
Ph.D. – 2011, obor Veřejné právo). 

Mám praxi 17 let ve výuce v českém i anglickém jazy-
ce na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy, Ekonomicko-správní fakultě Masa-
rykovy univerzity, Provozně ekonomické fakultě Men-
delovy univerzity a několika dalších. Dlouhodobě jsem 
působil v řídicích a exekutivních orgánech několika 
společností i škol. Byl jsem členem Advokátní komo-
ry ČR, Vědecké rady a Akademického senátu Ekono-
mické fakulty VŠB-TUO, resp. Akademického senátu 
VŠB-TUO. Vykonávám funkci rozhodce zapsaného na 
seznamu Ministerstva spravedlnosti.

Působím jako předseda panelu Právní vědy a po-
litologie a místopředseda oborové komise Spo-
lečenské vědy Grantové agentury ČR a jako člen 
Akreditační komise pro VOV, Vědecké rady ESF 

Masarykovy univerzity v Brně a PEF Mendelovy uni-
verzity v Brně. Jsem členem European Economic 
Association, American Economic Association, So-
ciety of European Contract Law, České společnosti 
ekonomické a Mensy ČR. Působím v edičních nebo 
redakčních radách několika časopisů evidovaných 
v databázích WoS a Scopus.

Habilitoval jsem v oboru Ekonomie na Ekonomické 
fakultě VŠB-TUO (doc., 2009). Profesorem jsem byl 
jmenován prezidentem republiky v roce 2014 pro obor 
Ekonomika a management na základě řízení, které 
proběhlo v roce 2013 na Provozně ekonomické fakultě 
Mendelovy univerzity v Brně.

Jsem autorem více než stovky publikací. Jmenovat lze 
15 monografi í a učebnic, 9 odborných článků v impak-
tovaných časopisech a dalších 26 článků v databázích 
WoS a Scopus. Byl jsem řešitelem nebo spolupracovní-
kem v rámci 17 projektů fi nancovaných GAČR, MŠMT, 
EU a dalšími institucemi. Jsem autorem knih, podle 
kterých se pravidelně učí na několika vysokých 
školách. Poskytuji pravidelné vyžádané popula-
rizační i odborné příspěvky novinám, časopisům 
i v rozhlasu.
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