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

ZÁKLADNÍ CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ
METODIKA PRO ČASOVÉ ŘÍZENÍ
PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Lukáš Klee, Tomáš Opelka
Zástupci autorů metodiky časového řízení SFDI

DATUM/ČAS

1. den – 26. 3. 2019 (Praha), od 9 do15 h

POPLATEK ZA 1. DEN:

3.900 Kč bez DPH; pro členy SVS, CACE, AVZ, SACE, ČSSP, ICC
a investory pod ﬁnancováním ze SFDI 2.900,- Kč/účastník bez DPH

REGISTRACE

seminar@3c-global.com

1. DEN
• Teorie časového řízení
o Harmonogram
• Termíny předkládání
• Požadovaný obsah předkládaného
HMG
• zpoždění a prodloužení doby
pro dokončení – deﬁnování rozdílu
o Postup při vyčíslování
claimu na prodloužení doby
pro dokončení
• co je nutné při vyčíslování
časového claimu (podstata nároku,
kauzální souvislost…)
o Metoda kritické cesty
• co kritická cesta je
• jak je důležitá při vyčíslování
časového claimu
o Akcelerace
• dodržení doby pro dokončení
• zkrácení původní doby
o Problematika časových rezerv
• odhalování rezerv
• vlastnictví rezerv

• spotřebování rezerv
o Problematika souběžného
zpoždění
• deﬁnice souběžného zpoždění
• pohled na souběžné zpoždění
jednotlivých smluvních stran
• Požadavky na Harmonogram
o Obecné požadavky na graﬁcké
zobrazení a s tím související
počáteční HMG
o Aktualizovaný
o Rozdílový
o Krizové řízení
o Zobrazení nestavebních činností
• Projektování
• Zkoušky
• Ostatní milníky
o Finanční harmonogram
• Praktická část
o Základní nastavení
• spuštění programu a základní
nastavení (kalendář, zimní
technologická přestávka, datum
stavu vs datum předložení atd.)

o Příklady:
# Příklad aktuálního stylu
předkládání HMG
# Počáteční HMG
■ tvorba počátečního
harmonogramu – ukázka
postupu
# Aktualizace
■ tvorba aktualizovaného
a rozdílového HMG
■ příklady – ovlivnění kritické
cesty
■ neovlivnění kritické cesty
■ změna kritické cesty
# Krizové řízení
■ typy krizového řízení
■ příklady (se zobrazením
postupu v procentech
a bez)
# Tvorba ﬁnančního HMG
■ postup při tvorbě
a generování ﬁnančního
HMG

Následovat bude 2. DEN formou praktických cvičení – termín a podmínky certiﬁkace budou ohlášeny.

PRO KOHO JE CERTIFIKOVANÉ ŠKOLENÍ URČENO

Školení bude orientováno ryze prakticky; je určeno jak pro osoby řídící projekty, přípraváře, plánovače a právníky
na straně dodavatelů, tak pro projektové manažery, správce stavby, dozory a právníky na straně zadavatelů
a pro kohokoli, 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

