
 

 

JMÉNO: Petra Hainzová, M.A. 

TEL: 732 219 597 

ADRESA: Pernerova 12, Praha 8, 186 00 

EMAIL: petra.hainz@gmail.com 

DATUM NAROZENÍ (VĚK): 23.07.1981 (36) 

  

VZDĚLÁNÍ:  2002 - 2003 
   University College London, Londýn, VB 
   School of Slavonic and East European Studies 
   MA Politics, Security and Integration 
 

1999 – 2002     
University of Kent, Canterbury, VB 
BA Hons. Politics and International Relations 

  
1995 – 1999 
Institute auf dem Rosenberg, St.Gallen, Švýcarsko 

American Graduate Diploma 
 

DOSAVADNÍ PRAXE: 

2015 – dosud  ÚMČ Praha 2, Praha 2  

   Vedoucí odboru školství 

    

   Pracovní náplň 

- zabezpečení provozu základních a mateřských škol, zřizovaných městskou částí 

Praha 2 - 10 ZŠ a 8 MŠ 

- zpracovávání návrhů zřizovacích listin škol  

- zabezpečování agendy podávání žádostí či změn v rejstříku škol a školských zařízení 

- příprava podkladů pro kompetentní rozhodování rady a zastupitelstva 

- tvorba rozpočtu škol a školských zařízení a kontrola jejich hospodaření 

- tvorba dlouhodobých plánů oprav a investic ve spolupráci s odborem majetku 

- spoluúčast na jednotlivých stavebních akcích 

- organizace volného času dětí a mládeže 

- poskytování dotací v oblasti volného času dětí a mládeže a sportu 

- spoluúčast na vedení klubu Dvojka pro děti a rodiče 

- počet podřízených pracovníků - 5 

- roční rozpočet ve výši cca 80 mil. Kč 

 

 



 

 

2013 – 2015  Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Prahy 8, Praha 8  

   Ředitelka 

    

   Pracovní náplň 

- správa všech základních a mateřských škol, kulturních domů a ubytoven pro školské 

pracovníky MČ Prahy 8 

- vedení účetní a mzdové agendy pro některé základní a mateřské školy Prahy 8 

- provádění veřejných zakázek zejména v oblasti stavebnictví, samostatně nebo 

v součinnosti s Odborem zakázek a investic MČ Praha 8 

- tvorba dlouhodobých plánů oprav a investic dle potřeb jednotlivých objektů ve 

spolupráci s odborem školství, s ohledem na demografický vývoj Prahy 8 

- projektové řízení jednotlivých stavebních akcí 

- podnájem spravovaného majetku 

- počet podřízených pracovníků - 40 

- roční rozpočet ve výši cca 162 mil. Kč 

 

 

 

2011 – 2013  Odbor evropských fondů a dotační politiky, Praha 8  

   Vedoucí odboru 

    

   Pracovní náplň 

- ‚Full-package‘ projektový management od zpracování žádostí v rámci dotačních 

titulů, správy projektů a dozoru nad realizací a následného monitoringu 

- Vyhledávání vhodných dotačních titulů pro potřeby MČ  

- Tvorba veřejných zakázek od VZMR po zakázky významné, v součinnosti s Odborem 

zakázek a investic MČ Praha 8 

- Realizované projekty zahrnují zejména zateplování objektů škol, kulturních domů a 

mateřských škol, revitalizaci zeleně a památek Prahy 8, Centrum péče pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami a Zvedení moderních metod zvyšování 

výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti na MČ Praha 8 

- Počet podřízených zaměstnanců - 6 

- Roční rozpočet ve výši až 250 mil. Kč 

 

 

 

2007 – dosud  Překladatel, tlumočník  

Překlady a tlumočení ČJ-AJ  a AJ-ČJ. Překlady zahrnují žádosti o granty, marketingové 

materiály, webové stránky, lékařské texty, videa, smlouvy, publikace i filmové titulky 

 

Klienti zahrnují: Estheticon.com, ČVUT, ČZU, Videomark, Transitions Online, Prague TV, 

Přítomnost, The New Presence, Queens Park Golf Club Myštěves, RiaFilm  

 

    



 

 

2004 – 2006  Státní Zemědělský Intervenční Fond, Praha  

   Odbor zahraničního obchodu, oddělení licencí 

    

   Pracovní náplň 

- Reprezentace České republiky na řídících výborech pro obiloviny na DG AGRI 

v Bruselu 

- Implementace evropských nařízení v oblasti vývozu a dovozu obilovin a jiných 

zemědělských produktů 

- Navrhování pozice České republiky pro Společnou zemědělskou politiku v sektoru 

obilovin   

- Koordinace systému licencí pro vývoz a dovoz zemědělských produktů  

- Zpracovávání žádostí a vydávání vývozních a dovozních licencí pro zemědělské 

komodity včetně kontroly plateb finančních záruk do výše až 20 mil. EUR 

- Překlady AJ-ČJ evropských nařízení 

 

JAZYKY:  Angličtina Plynně 

Němčina Velmi dobře 

Švédština Začátečník 

ZÁJMY:   Literatura, politika, cestování, historie, hudba, filmy 

OSTATNÍ:   MS Office, řidičský průkaz skupiny B, státní jazyková zkouška překladatelská 


