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Nascido em Nové Město na Moravě, República Checa, em 1975

Formação académica
Licenciou-se em Comércio Internacional e Integração Económica Europeia na Universidade de
Economia de Praga (1998). Frequentou igualmente o curso de pós-graduação de Economia, Comércio
Internacional, Contabilidade e Análise Financeira do Joint Vienna Institute, CERGE-EI, Praga.
Experiência profissional
Em 1998, iniciou funções no Ministério das Finanças da República Checa, inicialmente na Unidade de
Cooperação Europeia do Departamento de Políticas Financeiras, que depois se tornou o
Departamento de Integração Europeia. Tornou-se Chefe da Unidade de Relações Horizontais e
coordenou os aspetos financeiros e económicos das negociações de adesão à UE, abrangendo a
política regional, a política agrícola comum e o orçamento da UE.
Em 2001, foi nomeado Gestor Orçamental Nacional Adjunto e Diretor do Departamento do Fundo
Nacional no Ministério das Finanças. As suas responsabilidades incluíam a gestão financeira e a
certificação da política regional, a autoridade competente em matéria de PAC, a negociação das
perspetivas e quadros financeiros e o orçamento da UE, incluindo o sistema de recursos próprios da
UE. Participou também na cooperação sob a forma de geminações e em avaliações entre pares na
Croácia, Bulgária e antiga República jugoslava da Macedónia.
Em 2010, foi nomeado Ministro-Adjunto das Finanças para os orçamentos públicos. As suas
responsabilidades abrangiam o Orçamento do Estado, os orçamentos locais e municipais, a gestão da
dívida, a tesouraria pública, os fundos da UE e o orçamento da UE.
Durante o período de 2012-2016, representou igualmente os interesses do Estado no setor bancário
(Banco Checo de Exportação, Banco Checo-Morávio de Desenvolvimento e Banco Europeu de
Investimento) e na Companhia Geral de Seguros de Saúde. Foi ainda membro de vários comités
consultivos e de segurança do governo, incluindo o Conselho de Estatística.
Tornou-se Membro do Tribunal de Contas Europeu em 7 de maio de 2016.

