
Ondřej Profant
Curriculum Vitae

Významné pracovní zkušenosti
2021-? (FT)

ministerstvo pro místní rozvoj
Náměstek člena vlády
Náměstek vícepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše zašťitující právě
oblast digitalizace státu.

2017-2021 (FT)
Poslanecká sněmovna parlamentu ČR
Poslanec
Poslanec se specializací na oblast digitalizace veřejné správy, kybernetic-
kou bezpečnost, veřejnou správu amístní rozvoj. ČlenVýboru pro veře-
jnou správu a regionální rozvoj, předseda podvýborupro e-government.
Vedoucí resortních týmů Informatika a Místní rozvoj u Pirátské strany.

2016-2018 (PT)
Piráti
Vedoucí technického odboru
Zodpovědnost za provoz i rozvoj informačních systémů Pirátské strany.
Budování nově vznikajícího týmu. Přerod z čistě dobrovolnického us-
pořádání k placenému týmu s podporou dobrovolníků.

2014-2017 (FT)
Hlavní město Praha
Zastupitel
Zastupitel hl. m. Prahy za Pirátskou stranu, pověřen např. projek-
tem opendata.praha.eu, člen komise ICT a Smart Cities. Též předseda
komise na pro otevřenou radnici na P7.

2012–2017 (FT)
OSVČ
Programátor / admin
Programování v PHP, Python, C#, skriptování BASH. Práce a správa
systému GNU/Linux. Zkušenosti s open source projekty, včetně přis-
pívání do projektů. Reference: github.com/Kedrigern

Další praxe
2018-2019 Otevřená města z.s.

Předseda, předtím místopředseda
Podílel jsem se na založení spolku.

Vzdělání
2008-2011 Nedokončena

Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova

2002-2008 Maturita
Klasické gymnázium Modřany

 Přádova 2095/3, Praha 8
 +420 607 580 015
 ondrej.profant@pirati.cz
 profant.eu
 https://github.com/kedrigern

Ocenění
2021 Dělník protikorupční legislativy

Rekonstrukce státu
2021 Zákon roku: bankovní identita

Deloitte
2017 Společně otevíráme data: ocenění za CityVizor

Fond Otakara Motejla
2016 cena Otevřeno pro zastupitelský klub Pirátů

Otevřená společnost, o. p. s.

Kompetence
Expert OpenSource, LATEX

Veřejná správa

Pokročilé Veřejné zakázky
Vedení týmu
GNU/Linux
Python, PHP, Javascript, HTML, CSS

Dovednosti
Znalost prostředí veřejné správy
Díkypraxi zastupitele, poslance i aktivisty známproblémy i
provoz veřejné správy. Rozumím veřejným zakázkám, pro-
cesům i klíčové legislativě.

Organizace a prezentace
Často vystupuji na konferencích např. OpenAlt, Linux-
Days, ISSS apod. V rámci práce poslance jsem přednášel
projevy jak připravené, tak bez přípravy.

Anglický jazyk
Čtuodborné texty, formálně znalost naúrovniB2. Aktivně
rozšiřuji.

Volný čas
Ve volném čase hraji šifrovací hry, deskové hry a počítačové
hry. Zajímám se o svobodnou kulturu od opensource po
svobodné filmyahudbu. Pravidelněplavu a jezdímnakole.
Jak traily tak silničně.
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