
  
 

  

 

Životopis   

  

Osobní údaje  

Příjmení, Jméno Dřízhal Jiří  
  

Datum narození 8.1.1952 
  

 
                                     Vzdělání 

  
 
 
 
 
 

Střední ekonomická škola, Praha 2, Resslova 5 

Pracovní zkušenosti  
  

Období 10/1996 – doposud  

Povolání nebo vykonávaná funkce jednatel  

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Řízení společnosti  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele 
                                              Obor činnosti  

   ROYALMED, spol.s r.o., Sabinova 7, 130 00 Praha 3 
   zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, pronájem nemovitostí a nebytových prostor včetně  
   doplňkových služeb, správa nemovitostí, zprostředkovatelská činnost při údržbě bytového a  
   nebytového fondu, poskytování léčebné preventivní činnosti v základním a doplňkovém rozsahu v  
   oboru dermato-venerologie, rehabilitace, plastické chirurgie, vnitřního lékařství, kardiologie, 
   gynekologie, psychiatrie a dalších léčebných metod vytvářejících zdravý životní styl, včetně  
   farmaceutických výrobků 

 
Období 

 
10/1991 – 8/2011  

Povolání nebo vykonávaná funkce Jednatel, zakladatel a majitel společnosti 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Řízení společnosti  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele 
                                             Obor činnosti  

DORLAND, spol. s r.o., Rokycanova 794/31, 130 00 Praha 3 
Marketing a komunikace 

 

Období 1990 – 1991  

Povolání nebo vykonávaná funkce Ředitel  

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Řízení společnosti 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele E.V.A., Tyršova 7, 120 00 Praha 2 

Obor činnosti 
 

Období 

Reklama a marketing 
 
  1986 – 1990  

Povolání nebo vykonávaná funkce Ředitel  

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Řízení sekce Audio, video, propagace (AVP), jednání s klienty, dodavateli, koordinace činností, řízení 
týmů, člen hodnotících komisí MON. Odpovědnost za všechny činnosti realizované AVP. 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele 
                                             Obor činnosti 

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE NOVINÁŘŮ (MON), Voršilská 7, 110 00 Praha 1 
Audio, video, propagace, výstavní činnost 

 
Období 

Povolání nebo vykonávaná funkce 

 
1983 – 1986 
Vedoucí propagace  

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedení oddělení propagace, odpovědnost za realizaci výstav, za přípravu propagačních materiálů, 
propagační akce a činnosti spojené s realizací tiskovin pro Dopravní podnik hl.m.Prahy, pronájem 
reklamních prostor v prostředcích hromadné dopravy. 

Název/jméno a adresa zaměstnavatele 
                                             Obor činnosti 

DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, Bubenská 1,  Praha 7 
Propagace 



 
 
 

Období 

 
 
 
   1973 – 1983  

Povolání nebo vykonávaná funkce Vedoucí propagace 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vedení oddělení propagace, odpovědnost za bezproblémový chod propagačního oddělení a plnění 
zadaných úkolů  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele 
                                             Obor činnosti 

SLOŽKA MINISTERSTVA OBRANY 
Propagace 

  
  

  

Další schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

 PC uživatelsky - Word, Excel, PPT, internet 
          
 Řidičský průkaz:  A, B, C 
            
 Jazyky: angličtina –  mírně pokročilý 
              ruština – mírně pokročilý 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


