Ing. Lenka Čechová (roz. Zborníková)
Ředitelka organizace
Absolventka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích. V letech 2005 – 2012 působila u společnosti ČZ a.s.
divize Nástrojárna. V letech 2012 – 2014 působila na pozici
Mikrospecialista v GE Money Bank, a.s. V letech 2015 - 2018
zastávala pozici Koordinátor centralizovaného zadávání veřejných
zakázek na Ministerstvu dopravy ČR. V organizaci pracuje od roku
2018 na pozici ředitelka organizace.

Ing. Jan Tamchyna
Náměstek úseku vnitřní bezpečnosti, jakosti kvality a BESIP
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finance. V letech
1985 – 1991 pracoval na podnikovém ředitelství státního podniku
ČSAD KNV Praha. Po jeho zrušení v roce 1991 nastoupil
do Dopravního střediska Praha. Zde pracoval jako vedoucí oddělení
státního odborného dozoru v silniční dopravě a po té jako ekonomický
náměstek ředitele. Tuto pozici zastával také po založení Centra služeb
pro silniční dopravu. Od ledna 2011 do konce března 2019 zastával
funkci interního auditora. Od dubna 2019 byl jmenován do funkce
náměstka ředitele pro úsek vnitřní bezpečnosti, kvality jakosti a BESIP.

Ing. Ladislav Vereš
Ekonomický náměstek
Absolvent Fakulty speciálního inženýrství, zaměření na krizový
management, na Žilinské universitě. Po studiu absolvoval roční
jazykový pobyt ve Velké Británii. V letech 2007 – 2019 působil
na mnoha pozicích finančního oddělení Hotelu Four Seasons Praha.
V organizaci pracuje od března 2019 na pozici ekonomický náměstek.

Ing. Milan Mudruňka
Náměstek úseku vzdělávání a jiné činnosti
Absolvent Českého vysokého učení technického. V letech 2000 – 2004
zastával pozice ředitel divize správa majetku a bezpečnostní manažer v
eBanka, a.s. V letech 2004 - 2006 působil jako vedoucí správy budov
v Raiffeisenbank a.s. V letech 2007 - 2009 zastával pozici manažer
bezpečnosti v CETELEM ČR, a.s. V letech 2010 - 2011 zastával
pozici vedoucí odboru informačních technologií ve Státním fondu
životního prostředí ČR. Ve vedení organizace pracuje od roku 2012,
nyní na pozici náměstek úseku vzdělávání a jiné činnosti.

Ing. Pavel Bergman
Náměstek úseku kontrolní činnosti
Absolvent ekonomického oboru Vojenské vysoké školy týlového
a technického zabezpečení v Žilině. V letech 1980 – 1999 působil
v AČR na různých štábních funkcích, zaměřených na problematiku
ekonomického zabezpečení a financí. Služební poměr ukončil
na pracovní pozici ředitel Vojenského finančního úřadu.
U organizace pracuje od roku 2004. V letech 2004 – 2007 na pozici
vedoucí mobilní expertní jednotky; v letech 2007 – červen 2018
na pozici vedoucí odboru silniční kontroly. Pozici náměstka úseku
kontrolní činnosti zastává od roku 2018.

