
CURRICULUM  VITAE 
 
 
  
Osobní údaje: 
 
Jméno:    Ing. Lubomír Křivánek 
Bydliště:   162 00 Praha 6  
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 
 
Zaměstnání: 
 
duben 2019 – dosud  
 
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - Oddělení spintroniky a nanoelektroniky, člen skupiny zabývající se 
elektronickými aplikacemi a IoT 
 

- Činnost technické podpory a vývoje zařízení   
 
 
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  

 
 
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 optimalizace diagramu s využitím decentralizovaných zdrojů elektřiny 
· Zodpovědný za projekt v měření s komunikací na frekvenci 868MHz (LoRaWan)  
· Zodpovědný za rozvoj podnikatelské činnosti smart parkingu 

 
 
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.) 
 
 
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) 
- Manažer pro obchod a strategii (od roku 2009 do roku 2014)  

 
 
Zájmy a koníčky:  
 
Rodina, kolektivní sporty, počítače, literatura  
  
květen 2020 
              
              
       ............................................................. 
        Ing. Lubomír Křivánek  


