
Náměstek ředitele pro logistiku  
 

plukovník Ing. Viktor HANÁČEK – životopis 

 
Vzdělání 

 

 Vojenská akademie Brno - Vysokoškolské magisterské vzdělání 

Studijní obor: vojenská technika - elektrotechnická - rádiová a radiotechnická zařízení, 

technika rádiového průzkumu 

 Vojenské gymnázium Opava  

Studijní obor:  matematicko - fyzikální zaměření 

 VVŠ PV Vyškov 

Studijní obor:  spisová služba a archivnictví 

 VVÚzO Tábor  

Studijní obor:  kurs pro pracovníky pracující v oblasti personální práce 

 VA Brno - kurs anglický jazyk - stupeň 1  

 VA Brno - kurz pro vyšší důstojníky, mobilizační kurz 

 VA Brno - důstojnický kurz, základní důstojnický kurz 

 
 

Jazyky 

 

 angličtina – st. 1 STANAG 6001 

 němčina – základní znalosti 

 ruština – základní znalosti 

 
 

Průběh zaměstnání 

 

2008 -  
Vojenská nemocnice Brno 

náměstek pro logistiku  

2005 – 2008 
Univerzita obrany Brno 

náčelník studijní skupiny děkanátu fakulty vojenských technologií  

2004 – 2005 

Univerzita obrany Brno 

náčelník oddělení zabezpečení výuky děkanátu fakulty vojenských 

technologií  

2003 – 2004 

Vojenská akademie Brno 

vedoucí starší důstojník skupiny pro personální práci s vojáky a se 

studenty osobního oddělení rektorátu  

2001 – 2003 

Vojenská akademie Brno 

náčelník skupiny hospodářského a správního zabezpečení děkanátu 

fakulty letectva a PVO  

1997 – 2000 

26. velitelství územní obrany Velitelství sil územní obrany GŠ AČR 

Územní vojenská správa Břeclav  

náčelník osobní skupiny  

 



1997 – 1997 

26. velitelství územní obrany 2. armádního sboru Okresní vojenská 

správa Břeclav 

náčelník osobního oddělení  

1994 – 1997 

Okresní vojenské správy Břeclav, Vyššího doplňovacího velitelství 

Brno 2. armádního sboru 

důstojník mobilizačního oddělení 

1992 – 1994 

Důstojník pro zpracování RL informací velitelského stanoviště 212. 

střediska radiolokačního průzkumu 21. skupiny radiolokačního 

průzkumu a uvědomování 2. radiotechnického pluku 2. divize PVO 

velitelství letectva a PVO 

1991 – 1992 

Technik radiolokačního dálkoměru středního dosahu 612. 

radiotechnické roty 61. radiotechnického praporu 2. radiotechnické 

brigády 2. divize PVOS velitelství letectva a PVO 

1991 - 1991 

Technik objektu OSNOVA 29Ž6-V 610. místní radiotechnické roty 61. 

radiotechnického praporu 2. radiotechnické brigády 2. divize PVOS 

velitelství letectva a PVO 

 

Členství v orgánech 

související s výkonem 

funkce 

 

 

Osvědčení 

Osvědčení fyzické osoby č. NBÚ-107517 na stupeň utajení 

„DŮVĚRNÉ“ 

Osvědčení podle §9, odst. 1 zákona číslo 451/1991 Sb., kterým se 

stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 

republiky, České republiky a Slovenské republiky – „NEBYL 

EVIDOVÁN“ jako osoba uvedená v § 2, odst. 1, písm. a) nebo b) 

zákona 451/1991 Sb. 

 

Další osvědčení 

Řidičský průkaz skupiny A1, B, C, T 

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu 

„Zákon o zadávání veřejných zakázek a koncesní zákon“ 

Osvědčení o absolvování kurzu „Tvorba projektové žádosti v aplikaci 

Benefit 7+“ 

Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu „Zadávání veřejných 

zakázek“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


