CURRICULUM
VITAE
Osobní údaje
Příjmení, Jméno, Titul
Adresa

Grégr, Jaromír
Fügnerovo nám. 45, 397 01 Písek

Mobilní telefon

+420 777 272 937

E-mail

jaromir@gregr.eu

Státní příslušnost

Česká republika

Datum narození

07. května 1970

Pohlaví

mužské

Pracovní zkušenosti
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví
Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno zaměstnavatele
Obor činnosti či odvětví

01/2012 - dodnes
Zakladatel, Předseda představenstva
řízení mateřské a dceřiných společností, jednání s investory, HR politika, obchod,
marketing, strategické řízení, finanční řízení, business development.
RG Investment a.s.
management
08/2007 - dodnes
Zakladatel, Jednatel
spolupráce nad komplexním řízením společnosti, HR, obchod, marketing, business
development, jednání s investory.
Technologické centrum Písek s.r.o.
management
02/2005 - dodnes
Zakladatel, jednatel
strategický rozvoj společnosti
Reality Grégr s.r.o.
Management
02/2000 - dodnes
Zakladatel, jednatel
strategický rozvoj společnosti
Jihočeská správa nemovitosti, s.r.o.
Management
01/2010 – 12/2015
jednatel
strategický rozvoj společnosti, HR politika, obchodní strategie, finanční plánování,
všeobecné řízení společnosti
iZEN s.r.o.
Management

Vzdělání, odborná příprava
a školení
Období
Studovaná kvalifikace
Obor studia
Název organizace, která poskytla
vzdělání
Období
Dosažená kvalifikace
Obor studia
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání
Období
Dosažená kvalifikace
Obor studia
Název a typ organizace, která
poskytla vzdělání

1989 - 1994
Mgr., studium nedokončeno
právo
Univerzita Karlova

1988 - 1989
Ing. studium nedokončeno
Obchod
Vysoká škola ekonomická v Praze

1985 - 1989
Maturitní zkouška
Všeobecné gymnázium
Gymnázium Písek

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk
Jiné jazyky

čeština
Porozumění

Mluvení

Psaní

Poslech

Čtení

Ústní interakce

Samostatný projev

Anglický jazyk

aktivní (B2)

aktivní (B2)

aktivní (B2)

aktivní (B2)

aktivní (B2)

Německý jazyk

aktivní (B2)

aktivní (B2)

aktivní (B2)

aktivní (B2)

aktivní (B2)

Další schopnosti, znalosti a
dovednosti

Investor, zakladatel, jednatel a představitel několika společností z oblasti investic, real estate,
zdravotnictví, informačních a komunikačních technologií, smart city apod.

Realizované projekty

Řidičský průkaz

Projekt sv. Václav - projektová příprava, založení bytového, družstva, organizace výběrových
řízení na dodavatele stavby, výstavba bytového komplexu s nebytovými prostorami, prodej,
správa.76 bytových jednotek, 30 garáží, 4 obchody, celkový objem 120 MIO.
Nákup pozemkových parcel, jejich zasíťování a následný rozprodej pro výstavbu RD. Cca 15000
m2, celkový objem 20 MIO.
Projekt Hřebčinec- projektová příprava, prodej, pronájem a správa bytového komplexu s
nebytovými prostorami, garážemi. 220 jednotek, celkový objem 500 MIO.
Projekt bytového domu Portyč – zahájení přípravných a projekčních prací na multifunkčním
objektu v centru města Písek u Starého mostu, prodej bytových jednotek. Celkový objem 170
MIO.
Projekt bytového domu v Ostravě - projektová příprava, územní rozhodnutí a následný prodej
strategickému partnerovi.
Projekt Rokytka Praha – projektová příprava, územní rozhodnutí a následný prodej
strategickému partnerovi.
Projekt Technologického centra Písek, projektová příprava, organizace výběrových řízení na
dodavatele stavby a projektu, koordinace výstavby, následný pronájem a správa. Součástí
komerční budovy je datové centrum, kancelářské plochy, restaurace, skladové prostory a
posilovna. Celkový objem 580 MIO.
Projekt výstavby Psychiatrické nemocnice Písek, projektová příprava, organizace výběrových
řízení na dodavatele stavby a projektu, koordinace výstavby, kolaudace. 4000 m2 plochy, celkový
objem 100 MIO.
Projekt bytových domu v Praze 1_Nové Město, Praha 8_Karlínské náměstí- projektová příprava,
územní rozhodnutí, rekonstrukce, následný prodej jednotek, správa, celkový objem 185 MIO.
Developerský projekt Praha, Bráník, Hodkovičky, celkový objekt 100 MIO.
Developerské projekty v Písku, Velké náměstí, budova čp. 119, U Tří korun (bývalá pobočka
České pojišťovny ), budova čp. 27 ( bývalý objekt Komerční banky), celkový objem 200 MIO.

B, aktivní řidič
Jaromír Grégr
Písek
+420 777 272 937
jaromir@gregr.eu

