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Doktor Miroslav Ludvík absolvoval v roce 1997 České vysoké učení technické v oboru Systémové
inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě. V roce 2005 poté složil doktorskou zkoušku a úspěšně
obhájil dizertační práci zaměřenou na bezpečnost dat uložených v počítačových sítích.
Již od studií se oblastí jeho působení staly informační a komunikační technologie, zejména se
zaměřením na jejich zabezpečení, přičemž léta jeho zkušeností reflektuje množství celosvětově
uznávaných certifikátů, kterými v této oblasti disponuje. Od účinnosti zákona o kybernetické
bezpečnosti se zaměřuje právě na problematiku s ní spojenou, o čemž svědčí například jeho nezávislé
certifikace: Manažer kybernetické bezpečnosti, Architekt kybernetické bezpečnosti, Auditor
kybernetické bezpečnosti, CEH (Certified Ethical Hacker), ISO 27001 Lead auditor či DPO (Data
Protection Officer).

V letech 2006-2007 zastupoval Českou republiku na jednáních ENISA (European Network and
Information Security Agency), kde se podílel na tvorbě právních norem v oblasti kybernetické
bezpečnosti EU.

Od roku 2008 působí s přestávkami jako vyučující na několika vysokých školách, včetně jeho alma
mater ČVUT. Studentům předává znalosti a vědomosti zaměřené především na problematiku spojenou
s kybernetickou bezpečností a znaleckým dokazováním.

V roce 2012 byl jmenován znalcem v oboru ICT, ekonomika v ICT a autorské právo. Od té doby se
každoročně podílí na vypsání věřených zakázek v hodnotě přesahující 1 mld. Kč. V rámci znalecké
činnosti posuzuje také projekty v oblasti výzkumu a vývoje, a to z různých pohledů problematiky. Čtyři
roky po svém jmenování se stal součástí Poradního sboru ministra spravedlnosti pro kybernetiku,
výpočetní techniku a informační technologie a v roce 2022 i členem ministrem zřízené Pracovní skupiny
expertů pro znalecké právo.

Od roku 2020 zastává funkci presidenta Unie odpovědných znalců, v rámci níž hájí práva znalců a
vyjednává změny výkonu znalecké činnosti. Profesně je spjat také s Technologickou agenturou České
republiky, kde v roce 2018 začal působit v rámci programů ZÉTA a BETA a od roku 2022 vykonává funkci
člena kontrolní rady. Stejně tak se v tomto období stal členem kontrolního týmu Úřadu pro ochranu
osobních údajů, kde se podílí zejména na dozoru veřejných subjektů v oblasti ochrany osobních údajů.


