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ŽIVOTOPIS
A. Osobní data
Příjmení:
Jméno:
Titul:
Datum narození:
Místo narození:
Národnost:

Neumann
Jakub
Mgr.
23.12.1974
Praha
Česká

B. Vzdělání
1. Základní

Základní škola ve Všenorech, okres Praha-západ

2. Všeobecné

XXXXXXX

3. Odborné

Střední umělecko průmyslová škola v Praze 3,
obor: Konstrukce a tvorba nábytku
Maturita: Střední škola uměleckých řemesel v Brně, Husova 10
obor: Konstrukce a tvorba nábytku
Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o.
Studijní program: Specializace v pedagogice, obor: Vzdělávání dospělých –
Bakalářský studijní program. Diplom č. 1107.
Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.
Studijní program: Pedagogika, obor: Andragogika – Magisterský studijní program.
Diplom č. 3670.

4. Vysokoškolské

C. Doplňující kursy (uvádějte pouze ty nejvýznamnější)
2006 (4 dny)
2007 (2 dny)
2007 (2 dny)
2007 (3 dny)
2009 (5 dní)
2011 (1 den)
2011 (1 den)
2011 (1 den)

2013 (1den)
2015
2018 (3 dny)
2018 (2 dny)
2019 (1den)
2019 (2 dny)

Zavádění systému HACCP - Neumann Institut s.r.o.
Interní auditor kvality, kurs ESF - Citellus, s.r.o.
Základy managementu kvality a enviromentu, kurs ESF - Citellus, s.r.o.
Technik –HACCP, osvědčení CSQ - cert
Absolvování kursu QMS vedoucích auditorů – IRCA - Bureau Veritas Czech
Republic
Kurs Interní auditor ISCC – Bureau Veritas Czech Reublic
Společenská odpovědnost podniku (Social Accountability SA8000 včetně
standardu ČSN ISO 26000:2011) - Bureau Veritas Czech Republic
Posuzování shody implementace standardu ČSN ISO 10006:2004 - Systémy
managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů - Bureau Veritas
Czech Reublic
kurz GMP B+ - Bureau Veritas Czech Republic
LEAD|2015 - ISO 9001:2015 – přechod auditorů na ISO 9001:2015
Absolvování kursu IRCA EMS - Bureau Veritas Czech Republic
AUDITOR TRAINING ISO 45001:2018 - Bureau Veritas Czech Republic +
AUDITOR TRAINING | ISO 45001:2018 – eLearning - Bureau Veritas
POŽADAVKY ISO 50001:2018 - HLAVNÍ ROZDÍLY VŮČI PRVNÍMU
VYDÁNÍ NORMY - Bureau Veritas Czech Republic
ISO 45001:2018 Systémy řízení BOZP - Interní auditor Bureau Veritas Czech
Republic
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2019 (2 dny)

ČSN EN ISO 50 001:2012 – systém managementu hospodaření s energií –
Požadavky, Zásady pro provádění auditů systému managementu hospodaření s
energií – EnMS

2020 (2 dny)

ISO 37001:2016 – kurs pro Vedoucí auditory třetí stranou

D. Diplomy
1993

Maturitní vysvědčení o absolvování Střední školy uměleckých řemesel v Brně,
Husova 10, obor konstrukce a tvorba nábytku

2006

Vysoká škola Jana Amose Komenského, s.r.o.
Bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor: Vzdělávání
dospělých. Diplom č. 1107

2008

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o.
Magisterský studijní program Pedagogika, obor: Andragogika. Diplom č. 3670.

E. Certifikáty
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2011
2017

2019
2021

Zavádění systému HACCP – Neumann Institut s.r.o.
Technik – HACCP (T-HACCP) - CSQ – cert
Manažerské dovednosti, on-line kurs, Verlag Dashöfer nakladatelství, s.r.o.
Stavební, autorský a technický dozor investora on-line kurs, Verlag Dashöfer
nakladatelství, s.r.o.
Základy managementu kvality a enviromentu - Citellus, s.r.o.
Interní auditor kvality - Citellus, s.r.o.
Interní auditor HACCP – Neumann Institut s.r.o.
Interní auditor ISCC – Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.
Auditor systému „Bez GMO“ – standard pro výrobu a produkty „BEZ
GENETICKÉ MODIFIKACE“ – Spolek pro komodity a krmiva (vlastník
standardu)
ČCCR – Czech Tourism – školení pro zpracovatele odborných stanovisek
Kategorizace organizací destinačního managementu
Auditor systému “Bez GMO” standard pro výrobu a produkty “bez Genetické
modifikace” – Verze 2.0 - Spolek pro komodity a krmiva
Školení ISO 28000:2007 – Systém řízení dodavatelského řetězce, e-learning Sigmapoint, s.r.o.,

F. Přehled praxe
1. 09/1993 - 03/1994 Střední odborná škola specializační - soukromá
a) 09/93 - 03/94 Odborný referent organizace a řízení
2. 03/1994 - trvá
a) 03/94 - trvá

Samostatný podnikatel (OSVČ)
Samostatný podnikatel:
- Řízení marketingu provozu a ekonomiky firmy.
- Konzultační a poradenská činnost v oblasti architektury interiérů, autorské a
technologické dozory při realizacích.
- Příprava a řízení výrobních postupů interiérových úprav, výroby nábytku.
- Projekty ubytovacích zařízení a kuchyní pro zařízení cestovního ruchu.
- Spolupráce při tvorbě projektů, organizaci a realizaci kurzů pro podnikatele se za
měřením na cestovní ruch.
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2010 - trvá

2017
08/2017- 2020
2020

Spolupráce s certifikační společností BUREAU VERITAS CZEC REPUBLIC
spol. s r.o. – pozice externí auditor systému managementu kvality a dalších
standardů, lektor
Spolupráce na zpracování „Standardu bez GMO“, Spolek pro komodity a krmiva
Realizace hodnocení a kontrol organizací zapojených do certifikace Českého
systému kvality služeb
Spolupráce na zpracování „Standardu bez GMO“ verze 2.0, konzultace a
zpracování aktualizací standardu pro vzájemné uznání se standardem
Ohnegentechnik - VLOG, Spolek pro komodity a krmiva

3. 05/2005 - trvá

Neumann Institut s.r.o., Bezručova 639, 252 29 Dobřichovice – jednatel,
konzultant, auditor, lektor
05/2005 – trvá
Zavádění a interní audity systému HACCP pro zařízení v cestovním ruchu.
2006
Konzultace – zavedení k certifikaci BRC
01/2011 - trvá
Konzultační činnost při zavádění systému udržitelnosti biopaliv ISCC včetně
realizace školení systému
02/2013 - 2014 Konzultační činnost při zavádění systému udržitelnosti biopaliv REDCert vč.
realizace školení systému
09/2013 - trvá
Konzultace a spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj (Českou centrálou
cestovního ruchu) na realizaci Českého systému kvality služeb (ČSKS)
• Zpracování Manuálu pro školení hodnotitelů a kontrolorů ČSKS (2013)
• Realizace školení hodnotitelů a kontrolorů systému ČSKS (2013)
• Spoluautor publikace ČSKS „Služby a procesy v malém a středním podniku
ve službách cestovního ruchu“ (2013)
• Zpracování Manuálu pro účastníky kurzu Trenér kvality II. Stupně ČSKS,
vč. školících materiálů (2014)
2016
Spolupráce při překladu norem – ÚNMZ, vydáno 2017:
ČSN ISO 21101 - Dobrodružný cestovní ruch – Systémy managementu
bezpečnosti – Požadavky
ČSN ISO 21103 - Dobrodružný cestovní ruch – Informace pro účastníky
TNI ISO/TR 21102 - Dobrodružný cestovní ruch – Vůdci – Kompetence
Pracovníků
2018
Zpracování aktualizace Manuálu pro účastníky kurzu Trenér kvality II. Stupně
ČSKS, vč. školících materiálů

4.

Poradenství, zavádění, školení, Interní audity QMS, EMS, HSMS, Systémy udržitelnosti
biopaliv
Od roku 2007 – trvá
(2007 – 2008)
Konzultace a zavedení systému pro certifikaci HACCP a standardu BRC
od 2006 - trvá
Konzultace, interní audity, zavádění systémů HACCP –– hotelové provozy, restaurace,
kavárny a další gastronomické provozy.
Konzultace hygieny provozu prodeje potravin a provozů umístěných v OC Hloubětín,
2016
Konzultace provozu výroby doplňků stravy (2016)
a další menší restaurace a provozy.
2009 – trvá Konzultace, zavádění a interní audity systémů QMS, EMS, HSMS a jiné, vč. přechodu na
novelizované normy – provozy obchodní, výrobní provozy, gastronomické služby, nákup a
prodej skladování a posklizňová úprava rostlinných komodit, výroba krmných směsí a
další.
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5.

Konzultace, implementace, školení a interní audity systémů udržitelnosti dle standardů ISCC a
RED Cert
Provozy výroby, nákup, prodej, skladování a posklizňová úprava rostlinných komodit, výkup a
prodej obilovin a zemědělských komodit, obchod s olejem, obchod s olejem a palivy a další

6.

Přednášková a lektorská činnost
03/2012 – 2014 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., - Management kvality v cestovním ruchu
06/2012 – trvá
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. – školení systému ISCC
(udržitelnost biopaliv), školení dalších standardů např. ISO 9001, ISO 14001,
ISO 50001, Bez GMO atd.
06 - 12/2013
Přednášková činnost „Kvalita v cestovním ruchu“ pro projekt ESF realizovaný
společností PVM Projekt, s.r.o.
2012 - 2015
Metodická školení Českého systému kvality služeb (ČSKS) realizovaného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
2017 - trvá
Metodická školení Českého systému kvality služeb (ČSKS) pro Českou Centrálu
Cestovního Ruchu – CzechTourism – specializované pracoviště ČSKS.
04 a 10/2018
Přednášková činnost „Semináře na téma hygieny a bezpečnosti potravin“ pro
projekt ESF realizovaný společností VS Rychleby s.r.o.

Další školení přímo pro konkrétní klienty např. QMS, nonGMO, ISCC,
bezpečnost potravin a HACCP atp.
7. Praxe Certifikačního auditora systémů managementu
2010 – trvá
BUREAU VERITA CERTIFICATION CZ, s.r.o. – realizace certifikačních auditů
podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 37001, ISO 28001,
Standard Bez GMO a další.

G. Současné zaměstnání
05/2005
Neumann Institut s.r.o.
Jednatel, lektor, konzultant, interní auditor QMS, EMS, SMS, HACCP a ISCC
2015
OSVČ – činnosti certifikačního auditora, činnosti poradenství systémů managementu a
další související poradenství.

I. Jazyky

čeština
Angličtina (spíše pasivně)
německy (pasivně)

V Dobřichovicích dne 7.4.2021

…...................................................
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