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Ing. Tomáš Urban se narodil v roce 1960 v Čeladné. Vystudoval Fakultu 

elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor elektronické počítače. Zde pak v roce 1983 

získal titul inženýr. Studoval také matematickou analýzu na MFF UK, kde posléze 

pracoval jako technik ve výpočetním středisku, ale i jako asistent a přednášející. 

Od roku 1991 působil na manažerských pozicích ve společnostech se zaměřením 

na služby v oblasti ICT, mj. Hewlett-Packard, Microsoft nebo PwC. V roce 2009 

nastoupil jako ředitel pro Českou republiku a Slovensko do společnosti Det Norske 

Veritas, jedné ze tří největších společností na světě zabývající se audity 

a hodnocením standardů ISO, kvality řízení firem, řízení rizik a také hodnocením 

životního prostředí. Od prosince roku 2014 pracoval v České inspekci životního prostředí jako ředitel 

sekce ekonomické, organizační a technické podpory a ředitel Oblastního inspektorátu Praha. Je členem 

nezávislé neziskové asociace ISACA (Information Systems Audit and Control Association) a asociace 

itSMF International (The IT Service Management Forum). Je certifikovaným auditorem pro normy 

ISO 9001 (kvalita řízení) a ISO 27001 (bezpečnost informací). Ve volném čase navštěvuje kulturní akce, 

vzdělává se a pracuje ve své dílně. Je ženatý a má dvě děti. 
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Ing. Libor Ansorge, Ph.D., se narodil v roce 1973 v Chomutově. Vystudoval Fakultu 

stavební ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství a vodní stavby, kde v roce 1997 

získal titul inženýr. Na stejné fakultě získal v roce 2017 titul Ph.D. v oboru inženýrství 

životního prostředí. Během své profesní kariéry působil zejména ve veřejné a státní 

správě. V roce 1997 nastoupil na Městský úřad v Jirkově, v letech 1999–2001 působil 

na Státní meliorační správě resp. Zemědělské vodohospodářské správě. V roce 2002 

nastoupil na Ministerstvo zemědělství, kde působil v pozicích referenta a později 

vedoucího oddělení. Profesně se zabýval zejména plánováním v oblasti vod. Od roku 

2011 působí ve VÚV TGM, v. v. i. jako výzkumný pracovník a od dubna 2018 v pozici náměstka ředitele 

pro výzkumnou a odbornou činnost. Ve volném čase rád čte, zjišťuje aktuální stav poznání v oboru 

vodního hospodářství a jezdí na kolečkových bruslích. Je rozvedený a má tři děti. 
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Ing. Jiří Šoustek, MBA, se narodil v roce 1974 v Uherském Hradišti. Vystudoval 

Střední průmyslovou školu strojní v Uherském Hradišti a v roce 2005 získal titul 

inženýr na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

V roce 2010 absolvoval studium v programu Master of Business Administration. 

Během své profesní kariéry působil v soukromých společnostech WEWE group a.s., 

Trigema a.s., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ve kterých byl zodpovědný 

za řízení facility managementu a hospodaření ve svěřených dceřiných společnostech. 

Od roku 2019 do srpna 2020 vykonával funkci člena představenstva v městské 

společnosti 4-Majetková, a. s. Od října 2020 působí ve VÚV TGM, v. v. i. na pozici náměstka ředitele 

pro ekonomickou a provozně technickou činnost. Ve volném čase cestuje a rád poznává nová místa. Je 

ženatý a má dvě děti. 


