Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2019
Jméno:

Stanislav Bílek

Kontaktní
adresa:

stanislav.bilek@pmi.cz

Kandiduje na
pozici:

Doubravčice

PMI ID:

910206

+420 603 449165
Prezident

Vzdělání: VŠE, Fakulta informatiky a statistiky, Informační a znalostní inženýrství
Certifikace: PMP®, ITIL® Foundation

Zaměstnání: Program Manager, Managing Partner v BB Consulting Czech, s.r.o.

Zkušenosti: 15+ let zkušeností s projektovým řízením, Service management, Business consulting,
lektor projektového řízení
Životopis:

Realizované projekty: řízení projektů/programů v sektoru finance/oil&gas/pharma/PSO v regionu
CEE, jako např.:

FINANCE: Produktová konsolidace banky; RBroker – online platforma pro obchodování s cennými
papíry; Dokument management systém pro klientskou a smluvní dokumentaci banky; CRM systém
pro útvar Treasury; RoBoT – webová platforma pro FX Trading.

PHARMA: implementace ERP systému v CEE pobočkách mezinárodní farmaceutické společnosti vč.
nastavení legal, corporate a SOX compliance a integrace na řadu systémů 3tích stran;
REAL ESTATE: implementace ERP systému pro real estate developera s konsolidací 20+ účetních
jednotek a pokročilým modelem local/corporate US GAAP přeceňování a výkaznictví

Jiné: Aktivní člen České komory PMI.CZ od roku 2008, autor a správce www stránek komory, autor
loga komory, Viceprezident pro provoz v letech 2012–2016, člen kontrolního výboru 2016–2017.

Radikálně jsme v roce 2018 změnili formát akcí i obsah. Místem našeho setkávání se staly zajímavé
prostory pražských co-working center či inovačních hubů, obsah daleko více cílí na výměnu
zkušeností mezi účastníky než na jednosměrný přenos projektové teorie z přednášejícího na
posluchače. Je nám jasné, že si nevystačíme s tématy nalinkovanými v PMBOK. Proto jsme se
daleko výrazněji zaměřili na témata příbuzná – zavádění změn do organizací (change
management), nebo zavádění adaptivních přístupů do řízení projektů (agile).

I v nadcházejícím období se proto můžete těšit na podobné akce – ať již půjde o řízení vlastní kariéry
jako projektu, design thinking workshop nebo témata spolupráce s klíčovými rolemi na projektu –
business analytikem či architektem. Určitě neopustíme ani adaptivní techniky a rádi bychom si
posvítili například na smluvní pokrytí těchto alternativních forem spolupráce na projektu.
Vize
kandidáta:

Další oblastí, kde chceme udržet i v příštím roce nastavený směr a tempo, je spolupráce s ostatními
PM organizacemi. České projektové hřiště je příliš malé na to, abychom na něm zápasili s ostatními
komorami o vaši přízeň. Proto jsme začali s IPMA a Komorou Projektových Manažerů vzájemně
sdílet chystané přednášky a akce mezi našimi členy. Šli jsme ale mnohem dál a společně uspořádali
půldenní konferenci „Agilita v bankovním sektoru: mýty, fakta, zkušenosti“. Velmi pozitivní reakce
bankéřů a projekťáků nás mile překvapily a namotivovaly. I příští rok se proto můžete těšit na
společnou akci všech tří komor v ČR.
Spolupráce s našimi zahraničními partnery v rámci PMI začala časopisem. I Ostatní okolní komory
PMI jsou našim návrhům na těsnější spolupráci vstřícné – před letními prázdninami se tak můžete
těšit na společnou akci ve velmi zajímavém formátu, na které se budou podílet komory PMI
Austria, PMI Hungary, PMI Slovakia a PMI Czech republic. Jako místo konání byla vybrána Vídeň.

Vzdělávání je další oblastí, do které upínáme značnou pozornost v naší strategii. V rámci celosvětové
aktivity PMIEF (PMI Educational Foundation) bychom rádi projektové řízení přinesli i do českých
škol. Považujeme za klíčové pomoci dětem učit se, žít a plánovat lépe svoji budoucnost pomocí
znalostí a aplikace projektového řízení. Máme za sebou letní bootcamp se 30 talentovanými
středoškoláky a vytipovány dvě střední školy pro pilotáž volitelného předmětu „Projektové řízení
do škol“. Rádi bychom tento pilot spustili se zahájením školního roku 2019/2020.
Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 28. 12. 2018 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

