
CURRICULUM  VITAE 
 
 

  
Osobní údaje: 
 
Jméno:    Ing. Lubomír Křivánek 

Adresa:    Na Okraji 93/60, Praha 6  
Telefon:   606 767 804 
E-mail:    krivanek.lubomir@gmail.com 
Datum a místo narození: 7. června 1977 v Praze 
Občanství:   ČR 
 

 
 
Vzdělání: 
 
1992 – 1996 Gymnázium Arabská, specializace přírodní vědy. Maturita v roce 1996. 
1996 – 2003 ČVUT, Fakulta strojní, Studijní obor TEZ (Tepelně energetická zařízení). Promoce v lednu 2003. 

 

Jazyková výbava: 
 
Dobrá znalost anglického jazyka  
Základní znalost ruského jazyka  

Základní znalost německého jazyka 
 
Ostatní dovednosti: 
 
MS Office, Autocad, Photoshop, MAXIMO   
Řidičský průkaz kategorie B 
 
Zaměstnání: 
 
únor 2003 – září 2003  
 
Klima Praha, s.r.o. - společnost zabývající se projekční a realizační činností v oblasti vytápění, klimatizace 

- projektant  

  
září 2003 – červenec 2014 
 
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (Do 1.11.2009 ECK Generating, s.r.o.) je jednou z větších energetik v ČR. 
Společnost je držitelem licencí na výrobu a obchod s elektřinou, výrobu tepla, distribuci elektřiny, rozvodu 
tepla, distribuci a obchodu se zemním plynem. Společnost je dlouhodobě úspěšným poskytovatelem 
podpůrných služeb pro společnost ČEPS, a.s. Od roku 2009 zahrnuje mimo původních kladenských elektráren 
také teplárnu ve Zlíně. 
  

- Specialista pro strategii (do roku 2009) 
 
 Zodpovědný za implementaci energetické legislativy do obchodních činností společnosti (např. 

zavádění principů trhu s elektřinou v roce 2003 a zemním plynem v roce 2004-2006), zodpovědný 
za vykazování licencovaných činností  

 Spoluzodpovědný za nákup paliv a komodit nutných pro provoz elektráren v Kladně 
 Zodpovědný za maloobchodní prodej elektřiny, tepla, zemního plynu 

 

- Manažer pro obchod a strategii (od roku 2009 do roku 2014)  
 
 Zodpovědný za implementaci změn energetické legislativy (důraz na problematiku lokálních 

distribučních soustav 2009-2011, novely energetického zákona 2009, 2010 a 2011- problematika 
OZE, KVET) 

 Spoluzodpovědný za nákup paliv a komodit nutných pro provoz elektráren v Kladně a teplárny ve 
Zlíně (uhlí, vápenec, popel, biomasa, apod.)  

 Zodpovědný za maloobchodní prodej elektřiny, tepla, zemního plynu (a ostatních komodit a 
služeb), výpočet cen, rozvíjení nových principů cenotvorby a strategie prodeje. 

 Zodpovědný za rozvoj a růst distribučních soustav elektřiny, zemního plynu a tepla 
 V roce 2011 pověřen vedením centralizovaného obchodního útvaru se specializací na maloobchod 

 

 
 
 
 



srpen 2014 – listopad 2015 
 
Českomoravská distribuce s.r.o. je jedním z největších provozovatelů lokálních distribučních soustav (tzv. 

„LDS“) elektřiny a zemního plynu v ČR. LDS společnosti jsou lokalizovány prakticky ve všech krajích ČR, 
činnost je řízena z Českých Budějovic.  
 

 
- Jednatel  

 
 Spoluzodpovědný za řízení obchodních aktivit firmy 
 Zodpovědný za úspěšné rozšíření licencované činnosti distribuce plynu 
 Zodpovědný za technicko – ekonomické optimalizace společnosti (eliminace elektrických ztrát, 

řízení účiníku, atd.) 
 
listopad 2015 – prosinec 2016 
 
E.ON Česká republika, s.r.o. je mateřskou společností řídící aktivity ostatních energetických společností ze 
skupiny E.ON v ČR. Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích.  
 

- Senior project manager v oddělení strategickýh projektů a technického  
 

 Zodpovědný za projekty v oblasti řízení příkonů v LDS 
 Spoluzodpovědný za projekty v oblasti „Smart city“, např. senzorické sítě a smart parking 

 
leden 2017 – březen 2018 
 

E.ON Distribuce, a.s. je jedním z předních regionálních provozovatelů distribučních soustav elektřiny a 
zemního plynu v ČR. Sídlo společnosti je v Českých Budějovicích.  
 

-    Senior project manager v oddělení business developmentu  
 

 Zodpovědný za projekt v měření s komunikací na frekvenci 868MHz (LoRaWan)  

 Zodpovědný za rozvoj podnikatelské činnosti smart parkingu 
 
 

březen 2018 – prosinec 2018 
 
Local Energies, a.s. je 100% dceřiná společnost ze skupiny EON, primárně zaměřená na akvizice a 
provozování lokálních distribučních soustav. Sekundárně se věnuje i pokročilým projektům od oblasti 

stabilizace napětí po smart city projekty zaměřené na chytré parkování. Sídlo společnosti je ve Zlíně.  
 

-    Senior project manager  
 

 Zodpovědný za rozvoj podnikatelské činnosti smart parkingu s použitím kabelového detekčního 
systému SPINWIRE 

 Zodpovědný za tvorbu dalších produktů navázaných na detekci, např. monitoring a rezervace 

místa na nabíjecí stanici pro elektromobily  
 
 
Zájmy a koníčky:  
 
Rodina, kolektivní sporty, počítače, literatura  

  
Listopad 2018 
              
              

       ............................................................. 
        Ing. Lubomír Křivánek  


