CCC ve spolupráci s CACE, SVS, AVZ, SACE, ČSSP, Otidea a ICC
pořádají v Praze

ZÁKLADNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ
METODIKA PRO ČASOVÉ ŘÍZENÍ 2. DEN
PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lukáš Klee, Tomáš Opelka
Zástupci autorů metodiky časového řízení SFDI

DATUM/ČAS

2. den – 19. 11. 2019 (Praha), od 9 do15 h

POPLATEK ZA 2. DEN:

4.900 Kč bez DPH; pro členy SVS, CACE, AVZ, SACE, ČSSP, Otidea, ICC
a investory pod financováním ze SFDI 3.900,- Kč/účastník bez DPH

REGISTRACE

seminar@3c-global.com

2. DEN
Školení se věnuje především metodice pro časové řízení: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/
metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf, kterou vydal Státní fond dopravní infrastruktury.
2. den se zaměřujeme na společnou práci lektora a účastníků se softwarem a metodikou.

PODMÍNKY PRO ÚČAST:
• Absolvování prvního dne
• Počítač s nainstalovaným softwarem MS Project

OBSAH:
• Nejčastější dotazy k Metodice
• Společná práce lektora
a účastníků:
• Základní nastavení před tvorbou
harmonogramu v MS Project
o Datum stavu
o Aktuální datum
o Automatické plánování
o Kalendář (pracovní doba
a výjimky)
o Souhrnný úkol
o Designová úprava výstupu
(„styly pruhů“)

• Vytvoření věcného a finančního
harmonogramu v MS Project
v souladu s Metodikou
o Typy vazeb
o Souhrnná vs. Běžná činnost
o Úrovně členění
o Zobrazení technologických
přestávek
o Zobrazení smluvně stanovených
milníků (Doba pro dokončení,
Doba pro uvedení do provozu,
Postupně závazné milníky)
o Zobrazení zpracování RDS
a návazností na věcný
harmonogram
o Zobrazení kritické cesty
o Zobrazení časových rezerv
o Nastavení a zobrazení
směrného plánu

• Aktualizace harmonogramu
v souladu s Metodikou
o Postup při aktualizaci v podobě
řešení fiktivních událostí
o Ukázka vlivu událostí
na kritickou cestu a Dobu
pro dokončení
• Krizové řízení podle Metodiky
o Postup při krizovém řízení
v souvislosti s Pod-čl. 8.6
Červené knihy FIDIC v podobě
řešení fiktivní události
o Porovnání % dokončenosti
s předpokladem
• Ukázka použití alternativních
nástrojů
• Test
• Certifikace

PRO KOHO JE CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ URČENO

Školení bude orientováno ryze prakticky; je určeno jak pro stavbyvedoucí, právníky, projektanty
na straně dodavatelů, tak pro projektové manažery, správce stavby, dozory, projektanty a právníky
na straně zadavatelů a pro kohokoliv, kdo má o téma zájem.

MÍSTO

Masarykova kolej ČVUT; Thákurova 1, Praha 6
Parkování v okolí není problém

OBČERSTVENÍ
coﬀee break s občerstvením

www.3C-global.com

