Česká komora PMI
Profil kandidáta pro volby 2018
Jméno:

Kontaktní
adresa:

Kandiduje na
pozici:

Petr Šesták

PMI ID:

208245

Praha

petr@sestak.cz

+420 606607832

www.linkedin.com/in/petrsestak
Člen Kontrolního výboru

Vzdělání: mikroelektronika na ZČU v Plzni (Ing.), mnoho zahraničních školení PM zejména u HewlettPackard Company, George Washington University USA, ESI International a PMI USA.
Certifikace: PMP #38649 od roku 2001.

Životopis:

Zaměstnání: Po studiu na VŠ jsem nastoupil do motolské nemocnice na oddělení biochemie a
posléze Kliniku zobrazovacích metod, zažil jsem výstavbu nové dětské části (1992-1994). Zkušenosti
jsem využil při startu servisního oddělení americké 3M (později Imation) v Čechách a na Slovensku
(1994-1998). Pokračoval jsem v APP (dnes NESS) jako manažer skupiny vývoje sw a oddělení služeb
zákazníkům (1998-2000). Od roku 2000 pracuji v HP/HPE/DXC nejprve jako Project a Program
Manager, nyní jako obchodní manažer pro zákazníky zejména ze státní správy.
Zkušenosti: Iniciátor a zakladatel České komory PMI, člen organizačního výboru Evropského
kongresu PMI 2004 (uznání od vedení PMI USA za přispění k organizaci kongresu). 15+ let praxe
řízení globálních multi $ projektů v roli vedoucího projektu.

Realizované projekty: ICT projekty od interního vývoje sw produktů po globální ICT projekty pro
nadnárodní korporace či ministerstva. Významné reference: IS pro zasedání MMF/SB v Praze,
Národní Schengenský IS pro Policejní prezidium a MVČR ve spolupráci s Evropskou komisí,
Demilitarizovaná zóna pro ČNB, Aplikační vývoj a podpora obchodních procesů VZP ČR, Centrální
systém Účetních informací státu v rámci Státní pokladny ČR pro MFČR; Konsolidace, stěhování a
zavedení IT služeb v datovém centru DHL v Praze, Londýně, Paříži a Kuala Lumpur.

Jiné: Zajímám se o zavádění a přínosy PMO a propaguji metodu EVM pro řízení, kontrolu a porovnání
výkonnosti projektů. Školitel kurzů projektového řízení, pořadatel sportovních akcí.
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 Člen Kontrolního výboru, projektový manažer s dlouholetou praxí a zakladatel České komory
budu dohlížet na dodržování stanov, kontrolovat provoz a hospodaření Komory

Budu dbát na důsledné oddělení řídícího a kontrolního výboru České komory PMI, tak aby kontrolní
výbor byl opět nezávislým dozorčím orgánem. V případě, že by došlo ze strany výboru k porušení
stanov nebo poškozování zájmů spolku, budu, pokud to bude možné, preferovat sjednání nápravy
napřímo neformální cestou. Pokud by tato cesta nevedla k cíli, vyzvu s kolegy z kontrolního výboru
výbor k nápravě, případně svolání mimořádné členské schůze, tak jak to umožňují stanovy.
Budu pracovat na posilování dobrého jména České komory PMI jak vůči jejím členům, tak vůči jejím
partnerům a veřejnosti. Budu usilovat, aby Komora byla nezávislým, demokratickým a
respektovaným profesním spolkem, a aby se dodržováním etického kodexu PMI stala vzorem pro
uskutečňování vize, jak vést spolek na dobrovolnické bázi ve prospěch všech stakeholderů Komory.
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.

