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Ing. Pavel Duchek (1972) 

Absolvent oboru Mechanik strojů a zařízení na SOU 
Škoda Plzeň. Po maturitě studoval na Strojnické 
fakultě Západočeské univerzity v Plzni obor 
Průmyslové inženýrství a management, specializace 
Softwarová podpora.  

Od ukončení studia pracoval jako manažer projektů. 
Poté pracoval jako politický a mediální poradce pro 
poslance, ministry a senátory. Řídil projekty volebních 
kampaní. Spoluzaložil parlamentní politickou stranu, 
kde působil jako vedoucí kanceláře předsedy a později 
generální sekretář. Získal rozsáhlé praktické 
zkušenosti s řízením projektů. Absolvoval odborné 
konference a školení s Evropskou tématikou v ČR, 
Německu, Izraeli, Švýcarsku a Polsku.  

Od roku 2001 působí v soukromé sféře, nejprve šest let ve výrobní společnosti, kde měl 
na starosti postupně výrobu, obchod a ekonomiku. V roce 2006 založil konzultační 
společnost, která se věnuje přípravě a administraci projektů spolufinancovaných 
Evropskou unii a českým státem. Ve spolupráci s partnery z Goldratt CZ a Inherent 
Simplicity implementuje pokročilé metody řízení dle TOC (Teorie omezení). 

Profesní působení: 

 od 2006 Blue Projects Agency, Praha, ČR 
Jednatel společnosti: Řízení společnosti, příprava a realizace projektů 
financovaných z fondů EU, zvyšování ziskovosti firem 

 od 2012 Technological Initiative Pilsen, Plzeň, ČR 
Generální sekretář: Zastupování zájmového sdružení právnických osob 

 od 2014 Statutární město Plzeň, Plzeň, ČR 
Člen zastupitelstva města 

 od 2012 Západočeská univerzita v Plzni, Nové technologie - výzkumné centrum, 
Plzeň, ČR  
Člen vědecké rady Centra nových technologií a materiálů 

 od 2012 do 2014 Nadační fond Incrementum, Plzeň, ČR  
Předseda správní rady: Poskytování pomoci dětem a mladistvým, nacházejícím se 
ve ztížených životních, podmínkách za účelem podpory jejich osobnostního 
rozvoje 

 od 2009 do 2010 Ministerstvo spravedlnosti ČR  
Poradce ministryně: Poradce pro přípravu projektů financovaných z fondů EU 

 od 2001 do 2014 Datcoma, Kunratice, ČR 
Jednatel společnosti: Řízení společnosti, Poradenství a konzultace v oblasti 
mediální komunikace a PR 

 od 2001 do 2013 ASKO kovo, Kamenický Šenov, ČR 
Jednatel společnosti: Řízení obchodních a ekonomických agend společnosti, 
manažer jakosti 

 2000–2001 Unie svobody, Praha, ČR 
Generální sekretář: Zastupování strany v majetkových, hospodářských a 
pracovněprávních vztazích, řízení sekretariátu, odpovědnost za financování strany 

 1998–1999 Kancelář Senátu PČR, Praha, ČR 
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Asistent senátora: Zajištění chodu kanceláře senátora (Jan Ruml) 

 1997–1998 Ministerstvo vnitra, Praha, ČR 
Poradce ministra: Plnění přímých úkolů ministra vnitra (Jan Ruml) 

 1996–1997 Aimtec, Plzeň, ČR 
Projektový manažer: Příprava a realizace projektů 

Vybrané reference, projekty: 

2014-2015 

 Příprava podnikatelského záměru v rámci OP PIK, programu Potenciál – „Rozšíření 
technologického centra ZF Plzeň II“ 

 Spolupráce na přípravě studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Potenciál – „Rozšíření technologického centra MBtech II.“ 

 Spolupráce na přípravě studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Potenciál – „Založení vývojového centra společnosti GRAMMER CZ v 
Tachově“ 

 Spolupráce na přípravě studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Potenciál – „Založení vývojového centra Dentamed“ 

 Příprava studie proveditelnosti a žádosti o dotaci v rámci OPPI, programu Inovace –
Inovační projekty, spolupráce při administraci projektu – „Inovace ve společnosti 
BUZULUK“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Rozšíření technologického centra ZF Plzeň“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Inovace ve společnosti FANS“ 

 Spolupráce na přípravě podnikatelského záměru a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Rozvoj – „Pořízení tiskových technologií pro společnost Sittardia“ 

 Spolupráce na přípravě podnikatelského záměru a žádosti o dotaci v rámci OPPI, 
programu Rozvoj – „FastMatic - Rozvoj výroby hřebíkovacích automatů nové 
generace“ 

 Spolupráce na projektu zvyšování výkonnosti pomocí aplikace metodiky TOC pro 
řízení zásob ve společnosti KARPEM (ve spolupráci s partnery z Goldratt CZ a 
Inherent Simplicity, od r. 2013). 

 Spolupráce na rámcovém dotačním auditu pro společnost I.P.P.E. 

2010 - 2013 

 Spolupráce při přípravě studie proveditelnosti a úspěšných žádostech o dotaci 
v rámci OPPI, programy Inovace a ICT v podnicích – Inovace nespolečnosti FANS 
a Pořízení a rozšíření ICT ve společnosti FANS 

 Spolupráce při administraci projektů Centrum vývoje software společnosti Elanor a 
HR Centrum Europe: Zřízení centra sdílených služeb v oblasti lidských zdrojů, 
OPPI, program ICT a strategické služby 

 Spolupráce při přípravě studie proveditelnosti a úspěšné žádosti o dotaci v rámci 
OPPI, program Potenciál – Rozšíření technologického centra ZF Engineering Plzeň 
s.r.o. 

 Příprava studie proveditelnosti a úspěšné žádosti pro projekt Rozvoj Plzeňského 
vědecko technologického parku - výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II – žadatel 
Město Plzeň, OPPI, program Prosperita. 

 Příprava úspěšné žádosti pro projekt Optimalizace procesů společnosti BRZDY 
BAUMRUKR, OPPI, program Poradenství 

 Příprava úspěšné žádosti pro projekt Optimalizace společnosti KARPEM, OPPI, 
program Poradenství  

 Příprava úspěšné žádosti pro projekt Optimalizace společnosti BP Brůna, OPPI, 
program Poradenství 

 Příprava studie proveditelnosti pro žádost o dotaci v rámci OPPI – Inovace ve 
společnost EvoBus Bohemia, s.r.o. 
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 Příprava studie proveditelnosti pro úspěšnou žádost o dotaci v rámci OPPI, 
program Prosperita - Plzeňský vědecko technologický park II - Dílčí projekt 
schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Plzeň universitní město 2015.  

 Spolupráce při administraci projektu „Zavedení výroby sedadlo Echo MSG 115 M 
ve společnosti GRAMMER CZ v Tachově“ 

 Spolupráce na přípravě úspěšné žádosti o dotaci projektu „Racionalizace práce a 
výkonnosti soudů a státních zastupitelství prostřednictvím digitalizace 
administrativních procesů“, Ministerstvo spravedlnosti ČR. 

 Příprava studie proveditelnosti a kompletní úspěšné žádosti o dotaci v rámci OPPI 
– Inovace ve Bock Czech Kältemaschinen s.r.o. 

 Příprava projektu pressexpress.eu, definice, administrace, rozvoj a spolupráce. 

2008 - 2009 

 Příprava studie proveditelnosti a kompletní úspěšné žádosti o dotaci v rámci OPPI 
– Inovace ve společnost SWA, s.r.o. 

 Příprava kompletní úspěšné žádosti o dotaci a administrace projektu „Rozšíření 
technologického centra MBtech Plzeň“ 

 Příprava studie proveditelnosti a kompletní úspěšné žádosti o dotaci v rámci OPPI 
– Inovace pro společnost BP Brůna, s.r.o. 

 Příprava studie proveditelnosti a kompletní úspěšné žádosti o dotaci v rámci OPPI 
– Inovace pro společnost LUKR INGENEERING, a.s. 

 Organizace výběrových řízení na dostavbu hal a nákup výrobní technologie pro 
společnost MBtech Bohemia  

 Organizace výběrového řízení na nákup SW technologie pro společnost Applycon  

 Administrace projektu „Centrum ICT strategických služeb Aimtec Outsourcing“ 

 Spolupráce při definici projektu „Vývojové středisko Brzdy Baumrukr“ 

 Spolupráce při administraci projektu „Vývojové centrum Applycon“ 

 Administrace projektu „Inovace ve společnosti LUKR INGENEERING“ 

 Administraci projektu „Inovace ve společnosti BP Brůna“ 

 Úspěšná žádost o poskytnutí podpory projektu “Závod na výrobu zmrazených 
pekárenských výrobků DART“ v rámci investičních pobídek 

 Úspěšná příprava projektu pro získání podpory z rámcového programu pro podporu 
technologických center a center strategických služeb ve společnosti Aimtec a.s. 
Plzeň  

 Dotační audit projektu společnosti SWA, s.r.o. 

 Dotační audit projektů společnosti A2C, s.r.o. 

 Dotační audit projektu společnosti LUKR INGENEERING a.s. 

2006 - 2007 

 Spolupráce na monitoringu projektu Desatero komunikace s osobami se zdravotním 
postižením pro Národní radu osob se zdravotním postižením Praha. Dotační 
schéma JPD2 

 Příprava podnikatelského plánu a úspěšné žádosti o dotaci v rámci OPPI – 
Potenciál pro společnost Applycon Plzeň 

 Příprava podnikatelského plánu a žádosti o dotaci v rámci OPPI – Potenciál pro 
společnost FPC Plzeň 

 Dotační audit záměru společnosti Kovo Pešek, s.r.o. 

 Dotační poradenství pro společnost Aimtec, a.s. 

 Dotační audit společnosti Applycon, s.r.o. 

 Dotační audit společnosti DART Křimice 

 Spolupráce na projektu „Vznik vzdělávacího střediska veřejné správy Plzeň“, 
spolupráce na studii 
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 Řízení projektu „Analytická studie pro Hospodářskou komoru Plzeňsko - Možnosti 
čerpání dotací v letech 2007 až 2013“ 

 Spolupráce na projektu studie proveditelnosti „Vzdělávací centrum pro média“  

 mojezaloha.cz – příprava projektu on-line zálohovacího portálu 

 Příprava dotačního auditu k projektu výstavby ČOV v obci Chlumec  

2001 - 2005  

 Zpracování strategie mikroregionu Radnicko 

 Vedení projektu implementace SŘJ ve společnosti ASKO kovo 

 Vedení projektu volební kampaně Karla Schwarzenberga do Senátu - Praha 6 

1995 - 2000 

 Definice a návrh projektu 4koalice (US, DEU, KDU-ČSL, ODA) 

 Vedení projektu volební kampaně Jana Rumla do Senátu – Praha 6 

 Organizační zajištění vzniku názorové platformy v ODS 

 Spolupráce při volební kampani Jiřího Gruši do Senátu – Chebsko a Tachovsko 

 Definici projektu SW management – komplexní systém legalizace software 

Vybrané workshopy, kurzy: 

2015 

 Německo – Bensheim – VISTEM GmbH & Co. KG. DSTOC – Podpora rozhodování 
TOC cestou, Dvoudenní workshop vedený Eli Schragenheimem  

 Česká republika – Plzeň – Západočeská univerzita. Theory Of Constrains - Úvod do 
problematiky – přednáška Blue Projects Agency pro studenty 

 Izrael – Tel Aviv – Goldratt House – Retail by TOC & Innovation process by TOC - 
Goldratt Consulting a Inherent Simplicity – 2 denní školení. 

2014 

 Česká republika – Praha – Moderní metody řízení výroby - Metoda DRUMBUFFER-
ROPE dvoudenní školení Goldratt CZ 

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

2013 

 Česká republika – Plzeň – Motivace a vztahy ve firmě, Škola Managementu. 

 Česká republika – Plzeň – Představení oboru Performance Tuning, školení JCI 
West Bohemia ve spolupráci se společností BCF, s.r.o. 

 Izrael – Tel Aviv – mezinárodní konference implementačních skupin Symphony 

2012 

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

 Izrael – Tel Aviv  – Implementace distribučního řešení pomocí systému Symphony. 
Specializované školení společnosti Inherent Simplicity 

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

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

 Švýcarsko – Davos-Klosters – World Economic Forum Annual Meeting 2012, účast 
na Open forum, monitoring a reporting o průběhu WEF 2012 

 

 

2010 - 2011 
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 Česká republika – Praha – Porušení podmínek poskytnutí dotace u projektů ze SF 
(především při výběrových řízeních a veřejných zakázkách). Školení společnosti 
OTIDEA. 

 Česká republika – Praha – Efektivní zadávání veřejných zakázek. Školení projektu 
EFIN – efektivní instituce. 

 Česká republika – Praha – Operační program podnikání a inovace – Realizujte svůj 
projekt úspěšně. Školení pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, 
přednášející - odborníci Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO a Agentury 
CzechInvest. 

 Česká republika – Praha – Pohledávky v insolvenčním řízení. Školení pořádané 
společností TSM, spol. s r.o. 

2008 - 2009 

 Česká republika – Praha – možnosti získání dotace na specifické vzdělávaní 
v podnikovém sektoru. Školení agentury pro podporu podnikání a investic 
Czechinvest zaměřené na dotační program EDUCA. 

 Česká republika – Kladno – dotační podpora odstraňování starých ekologických 
zátěží. Školení Ministerstva životního prostředí ČR zaměřené na strategii a 
získávání podpor pro tuto oblast v ČR. 

 Česká republika – Praha – regenerace Brownfieldů a možnosti získání dotace. 
Školení agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest zaměřené na 
strategii regenerace brownfieldů v ČR. 

 Česká republika – Praha – monitoring projektů v rámci OPPI. Školení agentury pro 
podporu podnikání a investic Czechinvest zaměřené na metodologii dotačního 
managementu úspěšných projektů podpořených v OPPI. 

 Česká republika – Plzeň – Evropské fondy „AKTUÁLNĚ“ Prezentace agentury pro 
podporu podnikání a investic Czechinvest, řídícího orgánu ROP NUTS2 Jihozápad 
a dalších subjektů zaměřené na seznámení se způsobem podávání žádostí o 
dotace v rámci dotačních programů v ČR se zaměřením na vzdělávání. 

 Česká republika – Praha – Integrovaný Operační program – příprava dotačních 
žádostí. Školení zprostředkujících subjektů zaměřené na přípravu a administraci 
projektů v IOP. 

2006 - 2007 

 Česká republika – Praha – Jak postupovat při kontrole dotací? Certifikovaný kurz 
Bankovního institutu zaměřený na metodologii užívanou kontrolními orgány při 
kontrole čerpání dotací jejich příjemci. 

 Česká republika – Ústí nad Labem – Přístup k městské dimenzi v ČR. Seminář 
pořádaný Ministerstvem pro místní rozvoj na téma integrovaných operačních plánů 
měst a jejich přípravy. 

 Česká republika – Karlovy Vary – Evropský sociální fond a operační program 
Rozvoj lidských zdrojů. Seminář pořádaný Ministerstvem práce a sociálních věcí 
k aktuálně vyhlašovaným výzvám, přípravě projektů a jejich administraci. 


