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Příprava a realizace zarážek, odstávek a generálních oprav
Termín
24.4. 2018
Jednodenní seminář
9:00 - 16:30 hod

Cena pro členy ČSPÚ
2 300,- Kč bez DPH
2 783,- Kč s DPH
Cena pro nečleny ČSPÚ
2 900,- Kč bez DPH
3 509,- Kč s DPH

Lokalita
Technická fakulta TF
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
zasedací síň TF M 54/III přízemí – viz plánek

Profil lektora

Lektor: Ing. Jiří Polouček, CSc.
Je absolventem VUT Brno, fakulta strojní v Brně. Má dlouholetou praxi v projektové a realizační
činnosti investičních celků. Pracoval rovněž v britské společnosti v oblasti manažerského
poradenství. V současné době pracuje v UNIPETROL RPA s.r.o. ve funkci manažera zarážek. Je
autorem metodiky a standardů související s přípravou, plánování a řízení realizace zarážek s
uplatněním principů projektového řízení.
Nedaří se Vám dodržet požadovanou průběžnou dobu odstávky (zarážky, zastávky, generální opravy)? Máte jasně
stanoveny pravomoci a odpovědnosti pro přípravu a realizaci ve Vaší organizaci? Překračujete plánované a
schválení náklady? Umíte rozpoznat rizika a sestavit akční plán pro jejich odstranění a eliminaci? Máte celý proces
řízení zarážek jasně popsaný v metodice a standardech?
Poznámka: Zarážka, Odstávka, Zastávka, Shutdown, Turnaround, Generální oprava jsou názvy pro opravy a údržbu
zařízení velkého rozsahu, kdy je nutné v limitovaném čase, za určitých nákladů, realizovat určitý rozsah činností a
proto je možné je definovat obecně jako „projekt“.

Cíl semináře
Cílem semináře seznámit účastníky jak uplatňovat principy projektového řízení při realizaci zarážek, (odstávek,
zastávek) a velkých generálních opravách. Dále prezentovat komplexní metodický pohled na celý proces od zahájení
až po vyhodnocení a uvést příklady z praxe s podporou MS Project.

Komu je seminář určen
Pro manažersky a technicky orientované pracovníky údržby, kteří jsou zapojeni v proces údržby a to ve funkci přímé
odpovědnosti manažerské nebo výkonné. Rovněž pro pracovníky, kteří vykonávají podpůrné, nebo pomocné
činnosti jako jsou nákup externích služeb údržby, nákup náhradních dílů, sestavování plánu, definování požadavků
výroby, kontrola kvality realizace apod.

Program semináře
Čas
9:00 – 10:30

10:45 – 12:15
12:15 -13:00
13:00 - 14:30

14:45 – 16:15
16:15 – 16:30

Téma
Základní principy projektového řízen aplikované na zarážky (cíle projektu,
struktura projektu, rizika a jejich hodnocení, organizace, časový plán, řízení
realizace, vyhodnocení)
Struktura a metodika celého projektu zarážka. Fáze „Příprava“ a „Plán“ (vstupy,
výstupy, činnosti, pravomoci a odpovědnosti).
Oběd
Struktura a metodika fáze „Realizace“ a „Vyhodnocení“ (vstupy, výstupy, činnosti,
pravomoci a odpovědnosti). Využití MS Projekt při sestavování plánu zarážky.
(příklady) Doporučeny notebooky sebou s instalací MS Project
Zásady a skladba metodiky celého procesu.
Závěr semináře, předání osvědčení.

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který může využít ve svém CV v části o doplňkovém
odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnuta dopolední kávová přestávka, občerstvení a odpolední kávová přestávka. V areálu je
řada stravovacích zařízení, kde je možné zakoupit oběd.
Přihlášku na seminář naleznete na adrese http://www.udrzba-cspu.cz/nabidky/prihlaska.php?akceid=32

Areál České zemědělské univerzity v Praze - plánek

Posluchači semináře mohou být vpuštěni k zaparkování na velkokapacitním parkovišti P1 nalevo za hlavním vjezdem
do areálu ČZU po nahlášení u vjezdu.
GPS souřadnice hlavního parkoviště ČZU P1: 50.1313519N, 14.3776503E

