
 
Adam Eliáš 

Datum narození: 20/06/1985   www.adamelias.cz   Žiželice, Česko 
Na své cestě jsem potkal mnoho inspirativních lidí. Jsem pyšný, že jsem přes svůj nízký 
věk dokázal řídit týmy výrazně zkušenějších a starších kolegů v nadnárodních 
společnostech s odpovědností za obrat, který přesahoval 1,5 miliardy Kč. Jen díky 
schopnosti se učit a být o krok napřed, jsem si dokázal získat respekt a uznání. Za 
největší dar považuji svou rodinu, která mi je oporou v každém mém kroku. Bez ní bych 
nebyl tím Adamem Eliášem. Díky svému tátovi, který mne dávno před nástupem do školy 
bral na místa jako Záboří nad Labem, Záskalí, Vyskeř nebo Mladá Boleslav, jsem 
nevyléčitelným milovníkem motorismu. 

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI  
11/2018 – AKTUÁLNÍ – Žiželice, Česko 
JEDNATEL – Race Day, s.r.o.  

Jednatel vlastní společnosti 

12/2016 – 03/2018 
VÝKONNÝ ŘEDITEL – Autoklub České republiky  

Odpovědnost za restrukturalizaci Autoklubu České republiky z tradiční organizace do moderní podoby odpovídající 
postavení ve sportovním prostředí. 
Budování značky Autoklubu ČR jako autority v motoristickém sportu a mluvčího motoristů v oblasti mobility. 
Vytváření obchodní činnosti a aktivit souvisejících s oblastí mobility a motoristického sportu. 

Projekty: 
Restrukturalizace týmu Autoklubu ČR 
Zvýšení efektivity týmu, odstranění nevhodných postupů s cílem zvýšení profesionality zaměstnanců a jejich odbornosti 
v daných oborech. Výsledkem je vytvoření obchodního oddělení, oddělení mobility a posílení sportovních sekretariátů. 
Outsourcing služeb, které přímo nesouvisí s hlavními činnostmi Autoklubu ČR (správa budovy, údržba), s cílem snížit 
náklady. 
Odpovědnost a komunikace na mezinárodní úrovni, zejména s Mezinárodní automobilovou federací FIA v oblasti mobility, 
kde jsou jednotlivé členské kluby lídry v této oblasti. S tím souvisí navazování obchodních kontaktů s těmito kluby a 
přivádění ověřených myšlenek a projektů do České republiky.  

Slepí vrazi 
Tento projekt byl zaměřený na problematiku zraku řidičů, s cílem upozornit na rizika, s tím související. Jedná se o první 
významný sociálně odpovědný projekt Autoklubu ČR, který nastartoval rozsáhlou společenskou diskuzi na toto téma. 
Projekt zásadně rezonoval i na mezinárodní scéně, a pro rok 2018 byl finančně podpořen Mezinárodní automobilovou 
federací FIA.  

Autoškola života 
Projekt byl zaměřený na doplnění praktického vzdělávání v autoškolách, jehož cílem bylo obohatit výuku o praktické 
dovednosti řidiče jako je tankování, vjezd do myčky či do nákupního centra, které mohou být stresovými faktory pro nové 
řidiče. Partnerským autoškolám Autoklub ČR zprostředkovával širokou paletu pomůcek, která zkvalitnila samotnou 
výuku.  

Jedu s dobou 
Kvalitní projekt zaměřený na řidiče ve věku 60 + a jejich praktický výcvik v centrech bezpečné jízdy. 

Informační systém Autoklubu ČR 
Vývoj a implementace nového informačního systému Autoklubu ČR - licenční část a páteřní struktura. 

06/2014 – 11/2016 
GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ PRO AUTOMOBILOVÝ SPORT – Autoklub České republiky  

Koordinace automobilového a kartingového sportu v České republice. Sloučení těchto dvou sportovních odvětví pod jedna 
křídla úseku automobilového sportu. 
Spolupráce mezi Autoklubem České republiky a Mezinárodní automobilovou federací FIA. 
Člen FIA komise kartingu a pracovní skupiny FIA v disciplíně drifting. 
Realizace nových přístupů v řízení sportu a nových projektů za cílem zviditelnit motoristický sport a otevřít jej veřejnosti 



Projekty: 
Drifting na mezinárodní scéně 
Zakládající člen pracovní skupiny FIA pro drifting. Stanovení základních pravidel driftingu na mezinárodní scéně, příprava 
prvního mezinárodního podniku Intercontinental Drifting Cup. Zapojení dalších českých činovníků. Zejména do stanovení 
pravidel pro rozhodčí a techniku. Zakončením mé práce byla spolupráce na přetvoření pracovní komise do klasické 
sportovní komise FIA. 

Kartingová akademie 
Projekt realizován od roku 2015. Cílem je zpřístupnění motokárového sportu mladým jezdcům od 5 let a jejich rodičům. 
Projekt ve své originální formě již neexistuje. Jednalo se revoluční koncept, jehož výsledky dodnes vidíme ve startovním 
poli. 

Autoklub Rally Talent 
Projekt byl realizován od roku 2015 do 2017. Cílem byl výběr talentovaného jezdce z řad veřejnosti, jeho kompletní 
vzdělávání v oblasti motoristického sportu, jezdeckých schopností, obchodu, sebeprezentaci a profesionálním přístupu ke 
sportu. Projekt vygeneroval mnoho jezdců, ale i manažerů. 

Česká trofej v závodech do vrchu 
Masivní podpora disciplíny pro nábor nových jezdců do závodů do vrchu. Výsledkem bylo během dvou let zvýšení počtu 
jezdců z 30 na 70. 

03/2014 – 05/2014 
GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ PRO KARTING – Autoklub České republiky  

Řízení kartingového sportu v České republice s přesahem do mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní 
automobilové federace FIA a její komisi CIK. 
Příprava sportovních a technických předpisů pro disciplínu, řízení jednotlivých sportovních komisí, realizace nových 
přístupů ve sportu a hledání nových talentů. 

04/2012 – 10/2013 
OBCHODNÍ ŘEDITEL – G4S Holding  

Odpovědnost za obchodní rozvoj společnosti. Budování silných zákaznických vztahů. 
Odpovědnost za marketing společnosti a obchodní strategii. Nové obchody, rozpočtová odpovědnost v hodnotě 1,5 
miliardy Kč,  zejména na poli mezinárodního obchodu. 

05/2011 – 03/2012 
KEY ACCOUNT MANAGER – G4S Secure Solutions (CZ), a.s.  

Klientský management a obchod - zejména v oblasti průmyslu a automotive. 

06/2008 – 04/2011 
MANAŽER ZAKÁZEK – M2C, a.s.  

Odpovědnost za chod objektů zákazníků. 
Rizikový management, plánování kontinuity, krizové řízení, požární ochrana 
Ze zákazníků například Škoda Auto, Continental Automotive, TPCA, atd. 

VZDĚLÁNÍ  

10/2005 – 05/2010 – Praha 4, Česko 
MAGISTR V OBORU KRIZOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ 
Policejní akademie České republiky v Praze 
 
Hlavním oborem mého studia bylo krizové řízení, plánování kontinuity, příprava na krizové stavy a reakce na mimořádné 
události, analýza rizika vzniku mimořádných událostí a krizová ekonomika zejména ve státní správě a samosprávě. 



PROJEKTY  

03/2010 – AKTUÁLNÍ 
Auto Moto klub Cidlina v AČR  

www.amkcidlina.cz 
Testovací RZ Žiželice 
Testování na uzavřené trati pro rally vozy před sezonou, které dnes existuje již přes deset let. Jedná se o hlavní náplň 
našeho klubu Auto Moto klub Cidlina v AČR. Při Testovací RZ Žiželice působím jako ředitel. 

Motokros: 
Stavba vlastní MX trati pro potřeby členů AMK Cidlina. V současné době je v provozu již 7 let. 

Ostatní klubová činnost: 
Pravidelná letní tématická (historické motocykly, automobily, atd.) setkání členů 
Pořádání kulturních akcí v obci (koncerty, filmové promítání) 

2016 – 2018 
Člen pracovní skupiny FIA pro drifting  

2015 – 2018 
Člen komise CIK / FIA - Karting  

01/2011 – 09/2014 
Rally Bohemia  

2011 - Posádka bezpečnostního vozu 
2012 - Vedoucí rychlostní zkoušky Dneboh 
2013 - Ředitel Rally Bohemia 
2014 - Ředitel Rally Bohemia 

2009 – 2014 
Spolujezdec rally  

https://www.ewrc-results.com/coprofile/9234-adam-elias/ 
Spolujezdec v Poháru ČR, Sprintrally a MČR v rally s jezdci Václavem Dunovským, Michalem Křemenem a dalšími. 

2012 – 2013 
G4S European Leadership Programme  

Účastník leadership projektu za Českou republiku. 
G4S 'Leadership Programme' je dvouletý program pro malý počet pečlivě vybraných manažerů společnosti G4S z celé 
Evropy. Program byl navržen tak, aby rozvíjel vlastnosti osobností s vysokým potenciálem. 

ZNALOST JAZYKŮ  

Mateřský jazyk/jazyky:: ČEŠTINA  / ANGLIČTINA 

ZÁJMY A KONÍČKY  

Rodina 
Motocykly a automobily devadesátých let 
Motorsport obecně 
Cestování 
Cyklistika 

http://www.amkcidlina.cz
https://www.ewrc-results.com/coprofile/9234-adam-elias/

