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Ing. Pavel Peták (1984) 

Absolvent čtyřletého všeobecného oboru na gymnáziu 
Karla Čapka v Dobříši. Po maturitě studoval na 
podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické 
v Praze obor podniková ekonomika a management, 
vedlejší specializace finanční manaţer. 
 

Během studií pracoval v nejrůznějších oblastech od 
pracovníka v oddělení logistiky po referenta projektu 
realizovaných Ministerstvem spravedlnosti ČR. Po 
ukončení studia v roce 2011 pracuje jako konzultant 
v soukromém sektoru v oboru poradenství a přípravy 
projektů dotovaných z EU. 
 
Profesní působení 

 od 2014 Blue Projects Agency, Praha, ČR 
Prokurista: Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU 

 od 2012 Technological Initiative Pilsen z.s.p.o., Plzeň, ČR 
Tajemník generálního sekretáře sdružení zajišťující koordinaci činností členů a 
partnerů v rámci sdružení. 

 od 2011 Blue Project Agency, Praha, ČR 
Konzultant: Příprava a realizace projektů financovaných z fondů EU 

 2010 Ministerstvo spravedlnosti ČR, Praha. ČR 
Referent oddělení metodik systému řízení: Spolupráce na projektu Zpracování 
komplexního procesního modelu Ministerstva spravedlnosti ČR 

 2005-2006 Czech Computer s.r.o., Příbram, ČR 
Pracovník logistiky: Řízení skladovacích a logistických činností 

Vybrané reference, projekty: 

2014 

 Zpracování podnikatelského záměru a ţádosti o dotaci v rámci OPPI, programu 
Rozvoj – „Pořízení tiskových technologií pro společnost Sittardia“ 

 Zpracování podnikatelského záměru a ţádosti o dotaci v rámci OPPI, programu 
Rozvoj – „FastMatic - Rozvoj výroby hřebíkovacích automatů nové generace“ 

 Spolupráce při zpracování studie proveditelnosti a ţádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Potenciál – „Zaloţení vývojového centra Dentamed“ 

 Spolupráce při administraci projektu – „Inovace ve společnosti BUZULUK“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Rozšíření technologického centra ZF Plzeň“ 

 Spolupráce na pilotním projektu optimalizace logistických procesů ve společnosti 
GRAMMER CZ dle teorie omezení (Theory of Constraints). 

2012 – 2013 

 Probační a mediační sluţba ČR - externí spolupracovník zajišťující administrativní a 
odborné činnosti související s realizací projektu financovaného z Programu 
švýcarsko-české spolupráce 

 Spolupráce při administraci projektu společnosti BONNEL Technologie „Zavedení 
inovovaných výrobků BonBloc a SECUREconnect do sériové výroby“ 
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 Spolupráce při administraci projektu „Inovace ve společnosti FANS“ 

 Spolupráce při administraci projektu společnosti ZF Engineering Plzeň „Rozšíření 
technologického centra ZF Plzeň“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Inovace ve společnosti SWA“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Rozšíření technologického centra MBtech 
Plzeň“ 

 Příprava podnikatelského záměru a ţádosti o dotaci v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost – Zaloţení sociálního podniku REGI Base Force 

 Spolupráce při zakládání zájmového sdruţení právnických osob – Technological 
Initiative Pilsen (TIP), koordinace a administrace projektu 

 Externí finanční analytik ve společnosti Brzdy Baumrukr, zpracování finančních 
výhledů, správa a analýza pohledávek, vyjednávání s bankovními institucemi  

 Dotační audit projektu Nadačního fondu REGI Base I 

 Dotační audit projektu Asociace pro pomoc handicapovaným dětem o.s. 

 Dotační audit na podporu projektu spojeného s předškolním vzděláváním 

2010-2011 

 Projekt internetového zpravodajství (PressEXPRESS.eu) 

Vybrané workshopy, kurzy 

2014 

 Česká republika – Praha – Moderní metody řízení výroby - Metoda DRUM-
BUFFER-ROPE, dvoudenní školení Goldratt CZ. 

 Česká republika – Plzeň – Řízení rizik v projektech, školení České komory PMI 
organizované ve spolupráci s JCI West Bohemia. 

 Česká republika – Plzeň – Společnost s ručením omezeným od 1.1.2014, 
Advokátní kancelář Görges & Partners. 

2012 

 Česká republika – Praha – Kontrola projektu. Školení eNovation 

 Česká republika – Plzeň – Výběr dodavatele v OPPI. Školení Agentury pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest 

 Česká republika – Plzeň – Chyby při zadávání veřejných zakázek. Školení 
eNovation 

 Česká republika – Spálené Poříčí  – Budování týmu, delegování a řízení projektů 

 Česká republika – Plzeň – Jak na Monitoring projektu a Ţádost o platbu v OPPI. 
Školení Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest 

https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Projekty/ProjektDetail.aspx?id_projekt=c5108584-798b-4a1b-a4d4-2089cf407d89
https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Projekty/ProjektDetail.aspx?id_projekt=409ed451-b4f0-4086-a0a5-2010e8c9da35
https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Projekty/ProjektDetail.aspx?id_projekt=409ed451-b4f0-4086-a0a5-2010e8c9da35

