
C U R R I C U L U M   V I T A E 
 

 

                                        
Osobní údaje: 

Jméno, titul:   Mgr. Václav Bendl 

Trvalé bydliště:              Kladrubská 303, Praha 9, 190 00 

Telefon:                                  602 646476 

Email:                                   vbendl@seznam.cz 

 

Vzdělání:  

1979-1982   Universita Karlova, Praha 

                                               Fakulta žurnalistiky  

                                             Státní zkouška: český jazyk, televizní žurnalistika, obecná žurnalistika 

 

1975 - 1979   Gymnázium Vysočany 

 

 

Zaměstnání: 

Březen 2014 – nyní                       Komunikace a PR ve firmě Johnny servis, externě  

Červen 2012 – nyní                   Spolupráce s PR agenturou – projekty, krizová komunikace,                   

 psaní textů  

 mediální školení 

 příprava zadávací dokumentace na výběrová řízení 

 příprava a řízení projektů 

 

Leden 2012 – nyní                  Jednatel vydavatelství Granville 

2012 – duben 2013                 Marketing ve firmě Vekra stavební, a.s., později Vexta, a.s. 

                                               

Duben – prosinec 2011           Příprava vydávání pražského večerníku (realizace odložena)   

 rozpočet, organizační schéma, obsahová náplň, jednání s tiskárnou, distribuce 

 

Leden 2007 – 31. března 2011   Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

 ředitel odboru vnějších vztahů (leden – květen 2007, březen – červen 

  2008),  

            ředitel odboru marketingu (květen 2007 – prosinec 2009) 

  projektový manažer, konzultant – veřejné zakázky 

 

 člen top managementu  



 vedoucí týmu, který vytvořil novou strategii VZP – Pojišťovna orientovaná na klienty 

 vedoucí projektu Nová komunikační strategie VZP (2010 až 2015) 

 kompletní personální obměna a transformace činnosti odboru 

 vnější komunikace, vytváření mediální strategie, příprava a schvalování mediaplánu 

 vedení klientského časopisu Svět pojištěnce - hlavní garant titulu 

 zadávání, vyhodnocení a monitoring veřejných zakázek včetně finálního plnění  

 plánování, příprava a realizace marketingových strategií 

 sestavování preventivních programů, vytváření pojistných produktů 

 posilování a zlepšování image značky 

 prosazení nových pozici – bylo zřízeno 14 krajských marketérů, znalost regionu, lepší reakce 

na konkurenci a poptávku klientů, vedení marketingových specialistů  

 příprava preventivních programů 

 hospodaření s rozpočetem více než 100 mil. Kč 

 

 

Duben 2005 – červen 2006 Lesy České republiky 

    vedoucí odboru tisku a propagace 

  

 personální obměna a transformace činnosti odboru 

 vytvoření základních pravidel vnitřní a vnější komunikace 

 stanovení základních cílů a nástrojů ke zlepšení mediálního  obrazu a vnímání podniku 

veřejností 

 koordinace činností PR a reklamních agentur 

 plánování, příprava a realizace marketingových strategií 

 

 

 
Září 2000 – listopad 2004 Metro Česká republika 

    šéfredaktor 

 obměna redakčního týmu a jeho vedení v mezinárodní firmě 

 zlepšení obsahu a grafiky 

 zvýšení prestiže novin, posílení značky 

 vytvoření týdeníku Magazín Metro 

 

 

 

Březen 1995 - prosinec 1999 TV  NOVA 

    zástupce šéfredaktora sportovní redakce, 



    dramaturg Sportovních novin, fotbalových pořadů a pořadu Fotbalista 

    roku 1995-1998 

 nová podoba Sportovních novin a trojnásobné zvýšení jejich sledovanosti 

 vedení kolektivu moderátorů zpravodajství  

 autorství fotbalového pořadu Penalta a dalších formátů 

 

Od roku 1982 do roku 1995 jsem působil jako sportovní redaktor v titulech: Zemské noviny, Lidová 

demokracie, Prostor, Práce, Obrana lidu.                                                                                                              

 

 

Individuální projekty 

 příprava textů do portálu Pražské památkové rezervace 

 výuka předmětu Masová komunikace na Gymnáziu Radotín (leden až červen 2005) 

 publicistická činnost v médiích 

 tiskový mluvčí a marketingový manažer GP na ploché dráze 2000 

 autor knihy Sešívaná srdce o historii SK Slavia 

 

PROFESIONÁLNÍ RUST 

 Individuální kurzy angličtiny, v současnosti individuální kurs 

 Vytvoření osnov středoškolského učebního předmětu Média a komunikace a jeho vyučování v 

maturitních ročnících Gymnázia Radotín 

 Kurzy marketingu v rámci firemního vzdělávání  (vč. jejich organizování)          

 Celodenní semináře o zadávání veřejných zakázek                                                  

 Celodenní kurz  Sociální sítě                                                                                  

 

Jazyky: ruský a anglický aktivně 

Dovednosti: ŘP, PC 

 

REFERENCE 

Vladimír Sova, personálně správní ředitel Lesy ČR (2005-06) 

Jozef  Šabľa, gen. ředitel Metro ČR (1998-2003)  

Petr Ondrašík, ředitel GP na ploché dráze Česká republika 

Libor Hloušek, šéfredaktor sport. redakce TV NOVA (1994-1999) 

Telefonní kontakty na zmíněné osoby dodám při případném osobním  kontaktu 

 


