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Petr Dvořák
7.září 1964 v Kaplici
česká

ODBORNÁ PRAXE
2011 – dosud

Česká televize

generální ředitel

Statutární zástupce, zodpovědný za výrobu a vysílání. Za dobu
výkonu mandátu došlo ke spuštění dvou nových kanálů, k významnému posílení vlastní tvorby a získání prestiže na evropské úrovni.

2014 – dosud

EBU (European Broadcasting Union)

člen Executive Board (výkonný výbor – nejvyšší řídící orgán)
Zodpovědnost za definici strategie a řízení organizace sdružující 75
vysilatelů veřejné služby z 56 zemí. Současný již druhý mandát je
platný do konce roku 2018.

2009 – 2010

CME (Central European Media Enterprices)

výkonný ředitel televizní divize (Senior Vice President)
Zodpovědnost za veškeré televizní aktivity společnosti CME
provozující 6 komerčních TV stanic a 21 TV kanálů v České republice,
na Slovensku, v Rumunsku, v Bulharsku, v Chorvatsku a ve Slovinsku.

2002 – 2010

CET21 (držitel licence pro vysílání TV Nova)

jednatel, generální ředitel

Zodpovědnost za veškeré aktivity (vysílání, výroba, internet) skupiny
TV Nova, největšího provozovatele komerčního TV vysílání v České
republice.

2000 – 2002

PPF (investiční společnost)

člen výkonného výboru, předseda dozorčí rady eBanky, člen
dozorčí rady První městské banky (PPF banky)
Zodpovědnost za mediální investice (2001 – 2002) a bankovní
aktivity (2000 – 2002) skupiny PPF.

1999 – 2000

Česká pojišťovna

projektový manažer

Zodpovědnost za obchodní, finanční, právní a provozní
restrukturalizaci oblasti povinného ručení po jeho demonopolizaci.

www.ct2023.cz

1995 – 1996

SK Slavia Praha – fotbal

místopředseda představenstva
Zodpovědnost za transformaci klubu na akciovou společnost,
nastavení obchodního, procesního i finančního řízení a nalezení
strategického partnera.

1993 – 1999

Skupina B.I.G. – Business Information Group

předseda představenstva a výkonný ředitel

Zodpovědnost za řízení společnosti se zaměřením na vztahy
s investory, vztahy s veřejností a marketingové poradenství.

Člen statutárních orgánů v současnosti
2015 – dosud
2014 – dosud
2010 – dosud
2006 – dosud

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

člen Správní rady - viz Příloha 10

Národní divadlo

člen Rady Národního divadla - viz Příloha 11

Leica Gallery Prague, o.p.s.

předseda správní rady

Společenství vlastníků jednotek Povltavská 5, P 7

člen výboru společenství

VZDĚLÁNÍ
2014
1997 – 1999
1983 – 1989

Eurovision Academy – Executive Programme

kurs pro vrcholové manažery médií veřejné služby

University of Chicago, Graduate School of Business

Titul – MBA (Master of Business Administration) – viz Příloha 2

České vysoké učení technické v Praze

Titul – Ing., obor Technická kybernetika – viz Příloha 3

JAZYKOVÁ ZNALOST
Angličtina

plynná znalost, státní jazyková zkouška – viz Příloha 4

Němčina

pokročilá znalost, státní jazyková zkouška – viz Příloha 5

Ruština

pokročilá znalost, státní jazyková zkouška – viz Příloha 6

KONÍČKY
Kultura

hudba, film/televize, fotografie

Sport

snowboard, lyže, tenis, cyklistika, turistika

Cestování

www.ct2023.cz

