Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje na
pozici:

Martin Mareček

PMI ID:

1470177

Praha

martin.marecek@pmi.cz
+420 720 737 251

Viceprezident pro Programy
Vzdělání: Vysokoškolské
Certifikace: PMP

Zaměstnání: Manažer útvaru Operational Excellence pro zahraniční akvizice ČEZ

Zkušenosti: 19+ let zkušeností s projektovým a programovým řízením, project portfolio
management, business consulting, lektor projektového řízení

Životopis:

Realizované projekty: program optimalizace distribučních ztrát v zahraničních DSO ČEZ (Distribution
System Operator), projekt Skupinový asset management pro zahraniční DSO ČEZ, program GDPR pro
zahraniční akvizice ČEZ, projekt přenosu kompletní ICT infrastruktury a systémů z ČR do BG. Dále
vedl projekty v oblasti budování ICT infrastruktury, návrhu a realizace robustních zálohovacích a
archivačních řešení, vybudování a provozu PKI. V oblasti businessu vedl realizační část několika
transformačních projektů v oblasti akvizic a divestic.
V současné době pracuje ve společnosti ČEZ, a.s., kde v rámci útvaru Věcné řízení zahraničních
majetkových účastí odpovídá za správu aktiv ČEZ v Bulharsku. Dříve v zahraniční divizi spoluzaložil a
vedl útvar Operational Excellence, který v současnosti opět řídí. V minulosti působil v ČSA na pozici
ředitele projektové kanceláře, kde uplatnil praktické zkušenosti s optimalizací a řízením portfolia
investičních projektů napříč celým spektrem aktivit ČSA.

Jiné: Aktivní člen České komory PMI.CZ od roku 2012, viceprezident pro finance v letech 2014–2017,
člen kontrolního výboru 2012–2014. Spoluautor knih Řízení portfolia projektů (2011) a Project
Portfolio Management (2017).

Kandiduji za tým lidí, se kterými sdílím společnou vizi České komory PMI: Jsme komunitou všech,
kteří se zajímají o projektové řízení v České republice a spojuje je touha po získávání nových
znalostí, výměnu názorů, zkušeností a kontaktů.
Tuto vizi chceme naplnit především aktivizací všech klíčových stakeholderů a navázáním úzké
spolupráce na tvorbě hodnotného obsahu pro naši komunitu.

Vize
kandidáta:

Jako Viceprezident pro Programy, projektový a portfolio manažer s dlouholetou praxí se chci
věnovat hlavně práci se zkušenými profesionály. Chci jim nabídnout možnost vzájemné výměny
zkušeností a kontaktů, informací o pracovních příležitostech, uznání a respekt v profesní komunitě
a možnost sdílet své bohaté zkušenosti tvorbou obsahu aktivit komory či mentoringem.
Z obsahových témat chci dohlížet na rodinu PMI standardů tak, aby do portfolia naší komory přibyly
cílené aktivity z oblastí business analýzy, portfolio managementu a agilního řízení.

To kam se česká komora PMI posunula od roku 2012 do 2016 je bezesporu respektu hodný počin, ale
není nic vyčpělejšího než včerejší úspěch. Proto bych chtěl společně s kandidáty obdobného smýšlení
překonat krizi roku 2017 a dát komoře nový náboj vycházející především ze zapojení dobrovolníků
z řad studentů a systematickou spoluprací se zkušenými profesionály.
Českou komoru PMI vidím jako nekomerční nezávislou platformou pro setkávání a výměnu
zkušeností mezi všemi lidmi, kteří jsou v oblasti projektového řízení aktivní nad rámec své profesní
praxe a mají potřebu uskutečnění něčeho navíc.

V případě svého zvolení za sebe slibuji, že budu vždy usilovat o transparentní a otevřenou
komunikaci vůči všem zainteresovaným stranám s důrazem na zájmy a priority členské základny
PMI v České republice. Taktéž slibuji garanci reakce na jakýkoli věcný podnět jak ze strany členů PMI
komunity v České republice tak i jejích sympatizantů a dobrovolných spolupracovníků.
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Vyplněný formulář v českém jazyce, v rozsahu max. 1 strany A4 a ve formátu MS Word
doručte nejpozději 13. 1. 2018 na adresu nominacni.vybor@pmi.cz.
Zasláním profilu kandidát souhlasí s jeho zveřejněním na adrese www.pmi.cz.

