
 

 

Centrum evropského projektování a.s. 
Web www.cep-rra.cz 
Pro dotazy: 
Tel. 720 404 205, email rihova@cep-rra.cz   

 
 
 
 

 

Cílem kurzu je připravit účastníky na zkoušku profesní kvalifikace MANAŽER PROJEKTU (kód 

63-007-R), po jejímž absolvování účastníci získají celostátně uznávané osvědčení profesní 

kvalifikace s časově neomezenou platností. 

Úspěšní absolventi budou uplatnitelní  v oblasti projektového řízení v soukromém i ve 

státním sektoru jako projektoví manažeři, manažeři pracující ve vývojových týmech, vedoucí 

projektových kancelářích apod.

 
KURZ MANAŽER PROJEKTU 

 

MÍSTO KONÁNÍ 
Centrum evropského projektování a.s. 
Švendova 1282, Hradec Králové 
3. patro zasedací místnost 

TERMÍNY KONÁNÍ 
6 denní intenzivní kurz a 2 dny zkouška: 
12., 13., 19., 20., 26. a 27. 9. 2019 - kurz 
3. a 4. 10. 2019 - zkouška  

CENA KURZU včetně zkoušky 19.900 Kč + DPH 

REGISTRACE skoleni@cep-rra.cz nebo ZDE 

https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Urad/Autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani-(2)/Seznam-profesnich-kvalifikaci-v-pusobnosti-MMR
mailto:skoleni@cep-rra.cz
http://www.cep-rra.cz/index.php?mnu=aktualni-nabidka-skoleni&mod=mod-events&op=reg-1&eventid=62&termid=124&evtgroup=


 

 

 

 

MANAŽER PROJEKTU 
 

OBSAH 

 
- Řízení integrace projektu (logický rámec, cíl  

a přínosy, zainteresované strany, 

trojimperativ). 

- Řízení rozsahu projektu (Work breakdown 
structure, rozpracovanost projektu). 

- Řízení časového rámce projektu (časový 

harmonogram a časový průběh projektu). 
- Finanční řízení projektu (analýza 

návratnosti investic, rozpočet projektu). 

- Řízení jakosti projektu (jakost produktu, 
jakost procesu, zajištění kvality). 

- Řízení rizik projektu (identifikace a 

kvantifikace rizik, přijatá opatření, 
monitoring). 

- Řízení změn v projektu (principy řízení 

změn). 
- Řízení zdrojů projektu (obstarávání a řízení 

zdrojů) 

- Řízení informací a dokumentace v projektu  
(komunikační plán, dokumentace projektu, 

softwarová podpora). 

 

Obsah kurzu směřuje k používání 
profesionálních nástrojů projektového řízení a 
získání nadhledu nad přípravou a řízením 

projektů bez ohledu na zdroje financování. 

Kurz je doplňován informacemi v čem dotační 
projekty respektují a v čem ne pohled 

obecného projektového řízení. 

 

 

 

ODBORNÉ ZAJIŠTĚNÍ KURZU 

 

Ing. Leopold Podmolík, MBA 
Majitel několika firem s dlouholetou 

zkušeností projektového řízení více jak 20. 

projektů. 

Autorizovaný zástupce pro:  
- Manažer projektu (kód: 63-007-R) 
- Administrátor projektu (kód: 63-006-N) 
 
Certifikace: 
- Certifikát ECDL(2002), 
- PRINCE2® Foundation Certificate in Project 
Management, reg.num.5019161.20262442 
- PRINCE2® Practitioner Certificate in Project 
Management, reg.num.5019161.20271121 
- CYBER SECURITY MANAGER, num. 0178487 
- Marketing CIMA –A(2007), Lektor SIPVZ 
MŠMT ČR 
- Hodnotitel OP RLZ (2005), Hodnotitel OP 
VK(2008).  
- Výchovné a kariérové poradenství (2012) 
- Certifikovaný lektor AGE Managementu – 
„Profesní Seniorita“ 
- Manažer mezinárodního obchodu 
 AUDITOR: 

 2016 – Auditor ISO 
 2017 - Auditor Age Managementu 

 
ČASOVÝ FOND PŘEDNÁŠEK 
Přednášky budou probíhat od 8:00 do 16:30 

hodin.  

 

 
 


