
 

ŽIVOTOPIS 
 

Stanislav Kubín  
Znalosti a dovednosti: Návrh, vytváření a správa počítačových sítí včetně 

doménových. Výběr vhodných programů, správa 
certifikátů
Programové řešení specifických požadavků na funkce 
programů. Zálohování a zabezpečení dat a programů. 
Výběr vhodných serverů, počítačů, tiskáren
přídavných zařízení.
Znalosti v
zabezpečovacích systémů
Znalost s
Testování 
elektronických konstrukcí

Nejvyšší dosažené 
vzdělání: Středoškolské
Pohlaví: muž 

Datum narození: 11. 2. 1965
Místo narození: Česká republika

Občanství: Česká republika
Rodinný stav: Ženatý 

OZP: Ne 

 
 

Kontaktní údaje 
 

Telefon: 737 284 
E-mail: standa@praha82.cz

Kontaktní adresa: Praha 8 -
Osobní www stránka: http://www.praha82.cz

 
Praxe 

 
10/2004 - dosud Servant, a.s.

(50 - 150
IT technik
Správa a
databází. 
databázových 
Obor praxe:
Profese:
HW 
Země výkonu
 

 

04/1994 - dosud OSVČ  
(bez zaměstnanců)
Živnostník
Při nástupu satelitního vysílání jsem 
skupinov
instaloval systémy řízení elektrického 

Návrh, vytváření a správa počítačových sítí včetně 
doménových. Výběr vhodných programů, správa 
certifikátů, digitálních podpisů a časových razítek. 
Programové řešení specifických požadavků na funkce 
programů. Zálohování a zabezpečení dat a programů. 

vhodných serverů, počítačů, tiskáren a dalších 
přídavných zařízení. 
Znalosti v oblastech VoIP telefonie, kamerových, monitorovacích a 
zabezpečovacích systémů. Přehled o programování databázových 
Znalost systémů měření a regulace.  
Testování na elektromagnetickou kompatibilitu. Díky mnohaletému v
elektronických konstrukcí mám velmi nadprůměrný přehled o 

Středoškolské 

1965 
republika 
republika 
 

 101 
standa@praha82.cz 

- Libeň, Přádova 2094/1, 18200, Česká republika 
http://www.praha82.cz 

Servant, a.s.  
150 zaměstnanců) Skladování a logistika. 

technik 
a údržba počítačů, serverů a sítí. Programového vybavení včetně

databází. VoIP, LAN kamerových a zabezpečovacích systémů. 
databázových aplikací menšího rozsahu. 

praxe: IS/IT: Správa systémů a HW 
rofese: Správce operačních systémů a sítí, Správce aplikačníh

výkonu práce: Česká republika 

(bez zaměstnanců) 
Živnostník 

nástupu satelitního vysílání jsem navrhnul a instaloval vlastní systémy 
upinové televizní rozvody. V letech levné elektřiny jsem vyvinul

instaloval systémy řízení elektrického kotle. Vyvinul jsem první 

monitorovacích a 
Přehled o programování databázových aplikací. 

Díky mnohaletému vývoji 
ám velmi nadprůměrný přehled o jejich funkcích. 

vybavení včetně 
zabezpečovacích systémů. Programátor 

ačního SW, Technik 

instaloval vlastní systémy pro 
vyvinul, vyráběl a 

jsem první elektronický 



elektroměr s datovým přenosem systému LonWorks v naší republice. Pro 
obchodní domy OC Haná, Centrum Černý most, palác Flóra, prodejní síť Oskar 
a další jsem navrhnul, vyvinul a sestrojil poměrně složitý systém počítání 
návštěvnosti. 
V současnosti pracuji s kamerovými systémy, počítačovými sítěmi (informační 
technologie i informatiku), servery, stanicemi, certifikáty i databázovými 
programy. Jsem autor několika databázových aplikací pro různé firmy, systému 
docházky, příjmu a výdeje zboží přes čtečky čárových kódů, řešení datových 
výměn atd. 
Obor praxe: Elektrotechnika a energetika 
Profese: Elektrotechnik, Project Manager, Konstruktér 
Země výkonu práce: Česká republika 
Ostatní 
Jsem spoluautorem dvou knih pro radioamatéry a majitelem několika užitných 
vzorů. Jsem mnohaletým autorem příspěvků časopisu Praktická elektronika.   
 

09/1995 - 10/2004 Holdys, a.s. 
(10 - 20 zaměstnanců) 
Vývoj, výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. 
Vedoucí úseku - vývojový pracovník 
Vývoj elektronických konstrukcí. Hlavní cíl vývoje digitální elektroměr s dálkovým 
přenosem dat. 
Obor praxe: Věda a výzkum 
Profese: Vědecko výzkumný pracovník, Konstruktér, Specialista vývojového 
týmu 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

08/1994 - 08/1995 KTE components s.r.o.  
(25 - 50 zaměstnanců) 
Prodej elektronických součástek a stavebnic. Vydávání časopisu s 
elektrotechnickým zaměřením. Vývoj a výroba elektronických konstrukcí a 
stavebnic. 
Konstruktér 
Vývoj elektronických konstrukcí. 
Obor praxe: Věda a výzkum 
Profese: Konstruktér 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

10/1992 - 08/1994 Eliot technic s.r.o.  
(5 - 10 zaměstnanců) 
Vývoj a výroba elektronických konstrukcí. 
Konstruktér 
Vývoj elektronických konstrukcí. 
Obor praxe: Technika a vývoj 
Profese: Konstruktér 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

04/1989 - 05/1992 Poliklinika Prosek 
(500 - 1000 zaměstnanců) 
Zdravotní zařízení 
Mechanik měření regulace 
Správa a údržba systémů vzduchotechniky a klimatizace. 
Obor praxe: Elektrotechnika a energetika Profese: Elektrotechnik, Technik v 
energetice Země výkonu práce: Česká republika 
 

11/1987 - 04/1989 Rudý Letov 
(1000 - 1500 zaměstnanců) 
Výroba komponent pro leteckou techniku. 
Technik elektroúdržby 
Oprava výrobních technologií. 



Obor praxe: Elektrotechnika a energetika 
Profese: Elektrotechnik 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

09/1986 - 11/1987 Tesla Hloubětín 
(1000 - 1500 zaměstnanců) 
Výroba vysílacích zařízení a vojenských mikrovlnných systémů. 
Mechanik el. zařízení 
Výroba vf násobičů a dalších komponent pro vysílací zařízení. 
Obor praxe: Elektrotechnika a energetika 
Profese: Elektromechanik 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

09/1984 - 09/1986 Stát - základní vojenská služba 
(10 000 a více zaměstnanců) 
Vojenský útvar Klatovy - oprava pásové techniky. 
Starší elektromechanik 
Oprava elektrovýzbroje pásové techniky. 
Obor praxe: Státní a veřejná správa 
Profese: Voják 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

09/1983 - 09/1984 Tesla Hloubětín 
(1000 - 1500 zaměstnanců) 
Výroba vysílacích zařízení a vojenských mikrovlnných systémů. 
Mechanik el. zařízení 
Výroba vf násobičů a dalších komponent pro vysílací zařízení. 
Obor praxe: Elektrotechnika a energetika 
Profese: Elektromechanik 
Země výkonu práce: Česká republika 
 

Vzdělání 
 

1983 - 1984 Mechanik elektronik 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
Večerní studium při zaměstnání 
 

1980 - 1983 Mechanik elektronických zařízení 
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 
 

Ostatní znalosti a dovednosti 
 

Angličtina: Základní/Pasivní 
Řidičský průkaz: B 

Vývoj elektronických 
konstrukcí: 

Oblast zabezpečovací techniky, měření a regulace. 
Výpočetní techniky, signalizace aj. 

Literární činnost: 
Autorská činnost: 

Vydání dvou knih konstrukcí praktické elektroniky. 
Jsem majitelem několika užitných vzorů v oblasti elektroniky. 

 
 

Zájmy 
 

Elektronika, počítače, sci-fi, moře a švédské stoly. 

 
 


