
PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Tomáš Hebelka, MSc 

generální ředitel, úsek generálního ředitele 

Vzdělání v oboru 

vysokoškolské, MSc 

Praxe v oboru 

10/2016 - doposud STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik generální ředitel 
2014 - 2016 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Head of Public and Helth 
2014 - 2015 MPSV odborný garant 
2013 - 2014 Česká pošta, a.s. Business Development Manager 
2012 - 2013 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Business Development for Public, Health and 

Transport 
2009 - 2012 ČD – Telematika, a.s. ředitel pro obchod a strategii 
2007 - 2009 GiTy, a.s. obchodní a marketingový ředitel 
 EM TEST, a.s. obchodní ředitel pro ČR a ředitel divize OEM 
2004 - 2006 Atron Elektronic GmbH obchodní a marketingový ředitel  

pro východní Evropu 
2000 - 2004 Silicon Graphics, s.r.o. Senior Consultant 
1995 - 2000 MCAE Systems, s.r.o. ředitel divize CAD 
 

Požadavky na funkční místo: 

• svéprávnost 

• bezúhonnost 

• občan České republiky 

• dosažené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu technického, ekonomického nebo právního 

zaměření 

• min. 3 roky praxe ve vedení ve státním podniku nebo mn. 5 let na vedoucích funkcích v jiné obchodní 

korporaci 

• výhodou přístup k utajovaným informacím stupně „Tajné“ v souladu se zák. č. 412/2005 Sb. 

• výhodou zkušenosti s polygrafickou výrobou nebo jejím vedením 

• výhodou zkušenosti ze státní správy a znalosti fungování 

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk pokročilý 
Ruský jazyk základní 
 

Jiný odborný požadavek 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

………………………………………………………………. 

Podpis 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 9. 11. 2016  



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Milan Drahoňovský, Ing. PhD. 

finanční ředitel, finanční úsek, útvar finančního ředitele 

Vzdělání v oboru 

vysokoškolské v oboru podniková ekonomika a management, PhD. 

Praxe v oboru 

01/2018 – doposud  STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik finanční ředitel 

04/2014 – 01/2018 Ústav organické chemie a biochemie AVČR v.v.i. zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz 

06/2010 – 03/2014 Deloitte Advisory s.r.o. technický manager 

01/2010 – 05/2010 Delta advice s.r.o. projektový manager 

08/2001 – 12/2009 BASE Consult s.r.o./GmbH vedoucí týmu controllingu a financí 

04/2000 – 09/2000 Luftomatic GmbH pracovník marketingového oddělení 

 

Požadavky na funkční místo: 

• samostatnost 

• spolehlivost 

• bezúhonnost 

• dosažení VŠ vzdělání ekonomického směru 

• schopnost vedení, řízení a motivace podřízených 

• finanční plánování a analýza 

• vývojová strategie 

• sestavování ročního rozpočtu 

• odolnost v zátěžových situacích 

• výborné komunikační a prezentační schopnosti 

• reprezentativní vystupování 

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk aktivní 
Německý jazyk aktivní 
 

Jiný odborný požadavek 

 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

 

………………………………………………………………. 

Podpis 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 18. 1. 2018 

 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Radek Muška, PhDr. 

obchodní ředitel, obchodní úsek, útvar obchodního ředitele 

Vzdělání v oboru 

vysokoškolské, PhDr. 

Praxe v oboru 

1/2017 - doposud STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik obchodní ředitel 
2008 - 2016 Deloitte Advisory s.r.o. senior manager 
2006 - 2008 Logos, a.s. manažer kvality 
2004 - 2006 Porcesses a.s. senior konzultant 
2003 - 2004 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. ředitel odboru projektového řízení 
2002 - 2003 IDS Scheer CZ procesní konzultant 
1999 - 2002 Hewlett-Packard Czech Republic manažer kvality 
 

Požadavky na funkční místo: 

• samostatnost a spolehlivost 

• bezúhonnost 

• dosažené VŠ vzdělání – výhodou se zaměřením na obchod 

• schopnost vedení, řízení a motivace podřízených 

• budování obchodních vztahů 

• zavedení metodiky řízení obchodu 

• vedení obchodního týmu, jeho koordinace, motivace a hodnocení výsledků 

• analýza potřeb trhu 

• strategické a akční řízení obchodních aktivit 

• dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů 

• výborné komunikační a prezentační schopnosti 

• reprezentativní vystupování  

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk aktivní 
Německý jazyk základní 
 

Jiný odborný požadavek 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

………………………………………………………………. 

Podpis 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 20. 1. 2017 

 

 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Boris Halata, Ing., MPA 

ředitel digitálních služeb, úsek digitálních služeb, útvar ředitele digitálních služeb 

Vzdělání v oboru 

Vysokoškolské ekonomického směru, Ing.,  

Postgraduální, MPA (Master of Public Administration) 

Praxe v oboru 

08/2020 – dosud STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ředitel digitálních služeb 
08/2017 – 06/2020 KPMG Česká republika, s.r.o. Head of Public Sector Services 
03/2007 – 07/2017 KPMG Česká republika, s.r.o. Senior manager 
01/2005 – 02/2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ředitel odboru podpory podnikání 
04/2000 – 12/2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vedoucí odd. investičních pobídek 
 

Požadavky na funkční místo: 

• reprezentativní vystupování  

• vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo technického směru 

• svéprávnost 

• bezúhonnost 

• samostatnost 

• spolehlivost 

• min. 5 let zkušeností na vedoucí pozici 

• zkušenosti z veřejné správy a znalost jejího fungování 

• schopnost vedení, řízení a motivace podřízených 

• zkušenosti se strategickým, procesním a projektovým řízením 

• budování obchodních vztahů 

• výborné komunikační a prezentační dovednosti 

• reprezentativní vystupování 

 

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk středně pokročilá znalost 
Německý jazyk základní znalost 
 

Jiný odborný požadavek 

 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

………………………………………………………………. 

Podpis 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 3. 8. 2020 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Ondřej Hyršl, Ing.  

výrobní ředitel, výrobní úsek, útvar výrobního ředitele 

Vzdělání v oboru 

vysokoškolské v oboru ekonomika a management chemických a potravinářských podniků, Ing. 

Praxe v oboru 

01/2017 - doposud STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik výrobní ředitel 
08/2013 – 12/2016 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik vedoucí výroby VZ III 
09/2006 – 07/2013 AMOS Typografické studio, spol. s r.o. příjem zakázek, tiskař, produkční, vedoucí 

oddělení velkoplošný tisk 
 

Požadavky na funkční místo: 

• samostatnost 

• spolehlivost 

• bezúhonnost 

• dosažení VŠ vzdělání  

• min. 3 roky praxe na vedoucí pozici 

• schopnost vedení, řízení a motivace podřízených 

• odolnost v zátěžových situacích 

• dodržování vnitřních procesů a vnitropodnikových předpisů 

• velmi dobrá znalost polygrafické výroby 

• výborné komunikační a prezentační schopnosti 

• reprezentativní vystupování 

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk aktivní 
 

Jiný odborný požadavek 

 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

Souhlasím/Údaje jsem neposkytl.  

 

………………………………………………………………. 

Podpis 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 23. 1. 2017  

 

 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Petr Fikar 

provozně-technický ředitel, provozní úsek, útvar provozně-technického ředitele 

Vzdělání v oboru 

středoškolské v oboru elektrotechnika pro výrobu a provoz strojů a zařízení 

Praxe v oboru 

01/2017 - doposud STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik provozně-technický ředitel 
03/2015 – 12/2016 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ředitel rozvoje produktů a služeb 
2003 - 2015 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik vedoucí útvaru technického rozvoje 
1998 - 2003 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik samostatný odborný referent útvaru 

technického rozvoje 
4/1997 – 12/1997 Bohemia print Teplice výrobně-technický dozor, směnový mistr 
1993 - 1997 Loter PCO bezpečnostní pracovník v knihárně 
1992 - 1993 ETZ Bystřany technický pracovník 
1989-1992 ETZ Bystřany elektromechanik 
 

Požadavky na funkční místo: 

• samostatnost 

• spolehlivost 

• bezúhonnost 

• příprava a realizace investičních projektů 

• strategické a operativní řízení úseku 

• organizační schopnosti a manažerské dovednosti, schopnost vést a motivovat druhé 

• odolnost v zátěžových situacích 

• výborné komunikační a prezentační schopnosti 

• reprezentativní vystupování  

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk komunikativní 
Německý jazyk komunikativní 
 

Jiný odborný požadavek 

 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

 

………………………………………………………………. 

Podpis 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 20. 1. 2017  

 



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Růžová 943/6, 110 00 Praha 1 

 

Jiří Hříbal, Ing. 

bezpečnostní ředitel, úsek bezpečnosti, útvar bezpečnostního ředitele 

Vzdělání v oboru 

vysokoškolské v oboru vojenská doprava, Ing. 

Praxe v oboru 

05/2017 - doposud STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik bezpečnostní ředitel 
03/2016 - 04/2017 Ministerstvo vnitra ČR státní úředník 
06/2015 - 02/2016 Správa státních hmotných rezerv státní úředník 
08/2012 - 06/2015 Ministerstvo dopravy ČR ředitel odboru bezpečnostního 
05/2003 - 08/2012 Ministerstvo financí ČR vedoucí bezpečnostního oddělení, zástupce 

ředitele odboru 
04/2002 – 05/2003 Pyrocool Eastern Group Praha vedoucí vnitřního obchodu 
09/1979 – 11/2001 Ministerstvo obrany ČR voják z povolání 
7/1979 – 8/1979 ČSAD Kladno automechanik 
 

Požadavky na funkční místo: 

• svéprávnost 

• bezúhonnost 

• občan České republiky 

• dosažené VŠ vzdělání  

• min. 3 roky praxe na vedoucí pozici  

• schopnost vedení, řízení a motivace podřízených 

• odolnost v zátěžových situacích 

• výhodou přístup k utajovaným informacím stupně „Tajné“ v souladu se zák. č. 412/2005 Sb. 

• výhodou zkušenosti ze státní správy a znalosti fungování 

Jazyková vybavenosti 

Anglický jazyk základní 
Německý jazyk základní 
 

Jiný odborný požadavek 

 

Souhlas se zpracování, údajů o praxi v soukromé sféře (pouze v případě poskytnutí údajů): 

Souhlasím se zpracováním a zveřejněním mnou poskytnutých údajů o praxi v soukromé sféře.  

 

………………………………………………………………. 

Podpis 

 

………………………………………………………………. 

Místo a datum V Praze, 2. 5. 2017 


