
Kandidát na:  Viceprezidenta ČSS, z.s. 

v případě nezvolení budu dále kandidovat na:  Člena Prezídia ČSS, z.s. 

Jméno:  Radek Kozák  

Narozen(a): 13.2.1964 

Adresa: Krátká 1221/2, 693 01 Hustopeče 

Telefon: 777 90 33 55 

E-mail:  kozak@aquamid.cz 

Vzdělání: studoval jsem konstrukci el. strojů a 
přístrojů pro automatizaci (SPŠE Brno), 
výpočetní techniku a informační systémy 
(VUT Brno), ekonomiku, marketing a 
management, v postgraduálním studiu jsem 
pak získal diplom z managementu se 
specializací na krizové řízení (The Open 
University, Nottingham Trent University, 
Brno Business School), nyní studuji na UK 
FTVS trenérskou Licenci A 

Členem ČSS od r.: 2014  

Členské číslo ČSS: 40337   

Číslo a název ČSS, z.s. - SSK: 0708 – ČSS z.s., SSK Olomoučtí střelci  

Zaměstnání:    

Jako OSVČ pracuji v oblasti ekonomiky, informatiky a managementu pro různé firmy vč. firem 
vlastních, a to po celé EU.  

Samostatně se zabývám systémovou integrací automatizačních, výrobních a informačních 
systémů.  

V rámci specializovaných týmů se pak zabývám pomocí startupům v uchycení se na trhu, firmám v 
uvedení nových výrobků a služeb na trh EU. Na druhé straně obchodního spektra pak i 
restrukturalizací firem v krizi či úpadku, které se snažíme znovu „postavit na nohy“. V rámci těchto 
specializovaných týmů se soustředím na koučink, krizové řízení, ekonomiku a informační systémy. 

Činnost ve střelectví:  

Jsem trenér sportovní střelby Licence B, rozhodčí UT. Aktivně se zapojuji do sportovní činnosti jak v 
rámci ČSS z.s. ve sportovní disciplíně Olympijský trap (osobní nástřel 119/125, vítěz 4.kola ČP v OT 
v Brně 2018). 

Zabývám se i jinými sportovními disciplínami mimo ČSS (kulová střelba LongRange), univerzální 
trap (FITASC - 4.místo na ME 2019, 4. místo na MS 2020, několik bronzových a stříbrných medailí 
z ME a MS v týmové soutěži, aktuálně jsem na 9. místě světového žebříčku UT - FITASC World 
Rankings). 

Mezinárodní aktivity a funkce v oblasti střelectví:   

Zastávám funkci Hlavního trenéra národní reprezentace ČR v Paratrapu, jsem členem Slovenského 
střeleckého svazu (ŠKP Trnava), 

Jiné funkce v tělovýchově a sportu:   

Místopředseda sekce UT v ASAT z.s. 

https://www.fitasc.com/
https://www.fitasc.com/

