
Aktuální údaje  
NSK 

SR pro energetiku 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Tvorba a revize kvalifikací 2019 

(Profesní kvalifikace, stav)   

- Montér kabelových technologií pro silnoproud (26-013-H) – (PR), schváleno SR, 
příprava na AOr 

- Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H) – (PR), schváleno SR, 
příprava na AOr 

- Montér měření v elektroenergetice (26-081-H) – (PR), schvalování SR 

 

 
 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Tvorba a revize kvalifikací 2018 

(Profesní kvalifikace, stav)   

- Montér elektrorozvodných sítí (26-048-H) – (PR), schvalování MŠMT 

- Montér vnitřních ochran proti atmosferickým přepětím (26-071-H) – (PR), 
schvalování MŠMT 

- Samostatný elektrotechnik pro elektromagnetickolu kompatibilitu (26-063-R) – 
(PR), schvalování MŠMT 

- Stavbyvedoucí energetických zařízení (26-051-M) – (PR), schvalování MŠMT 

- Technik měření v elektroenergetice (26-073-M) – (PR), schvalování MŠMT 

- Technik údržby ochran (26-072-M) – (PR), schvalování MŠMT 

- Samostatný elektrotechnik pro elektrostatický výboj (26-045-R) – (PR), 
schvalování MŠMT 

 

 
 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Tvorba a revize kvalifikací 2017 

(Profesní kvalifikace, stav)   

- Montér hromosvodů (26-021-H) – (PR), schvalování MŠMT 

- Montér slaboproudých zařízení (26-020-H) – (PR), schvalování MŠMT 

- Montér elektrických rozvaděčů (26-019-H) – (PR), schvalování MŠMT 

- Montér elektrických sítí (26-018-H) – (PR), schvalování MŠMT 

- Montér elektrických instalací (26-017-H) – (PR), schvalování MŠMT 

- Montér prací pod napětím NN do 1000V (26-049-H) – (MR), schvalování MŠMT 

- Montér inteligentních elektroinstalací (26-037-H) – (MR), schvalování MŠMT 

- Montér izolovaných vedení (26-038-H) – (MR), schvalování MŠMT 

- Montér prací pod napětím NN (26-039-H) – (MR), schvalování MŠMT 

- Technik inteligentních elektroinstalací (26-042-M) – (MR), schvalování MŠMT 

 

 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Tvorba a revize kvalifikací 2017 

(Profesní kvalifikace, stav)  

- Montér dobíjecích stanic pro elektromobily (26-036-H) – (MR), schvalování 
MŠMT 

- Samostatný projektant elektroenergetických sítí (26-041-R) – (MR), schvalování 
MŠMT 

- Samostatný projektant elektroenergetických stanic (26-040-H) – (MR), 
schvalování MŠMT 

- Mistr výstavby energetických zařízení (26-035-M) – (MR), schvalování MŠMT 

- Technik měření dodávky a spotřeby elektrické energie (26-090-M) – (N), 
schvalování MŠMT 

- Montér měření dodávky a spotřeby elektrické energie (26-091-H) – (N), 
schvalování MŠMT 

 
 



Stav schvalování 
profesních kvalifikací 

Ostatní PK v přípravě 

- Elektrické instalace (26-008-E) – (PR) na MŠMT  

- Elektrické rozvody (26-009-E) – (PR) na MŠMT  

- Elektrická zařízení (26-010-E) – (PR) na MŠMT  

- Technik provozu malé elektrárny (26-070-M) – (N) schvalování MŠMT 

- Operátor zařízení pro výrobu páry/teplé vody pro energetiku (23-139-H) – (N) 
schvalování MŠMT 

 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Schválené PK – 28 PK 

(Profesní kvalifikace, rok schválení, počet autorizovaných osob, počet zkoušek) - 
- Elektrické instalace, 2009, AOs 13; zkoušky 188 (+1 AOs) 

- Elektrické rozvody, 2009, AOs 11; zkoušky 183 (+4 AOs) 

- Elektrická zařízení, 2009, AOs 12; zkoušky 201 (-1 AOs, +5 zk.) 

- Montér tepelných čerpadel, 2012, AOs 5; zkoušky 0 

- Montér elektrických instalací, 2013, Aos 29; zkoušky 931 (-1 AOs; +211 zk.) 

- Montér elektrických sítí, 2013, AOs 26; zkoušky 935 (+198 zk.) 

- Montér elektrických rozvaděčů, 2013, AOs 27; zkoušky 899 (+200 zk.) 

- Montér slaboproudých zařízení, 2013, AOs 28; zkoušky 879 (-1 AOs; +182 zk.) 

- Montér hromosvodů, 2013, AOs 27; zkoušky 849 (+170 zk.) 

pokračování 

 

 
 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Schválené PK  

(Profesní kvalifikace, rok schválení, počet autorizovaných osob, počet zkoušek)  - 
- Montér dobíjecích stanic pro elektromobily, 2014, AOs 0; zkoušky 0 

- Montér inteligentních elektroinstalací, 2014, AOs 2; zkoušky 0 

- Montér izolovaných vedení, 2014, AOs 2; zkoušky 0 

- Montér prací pod napětím NN, 2014, AOs 2; zkoušky 0 

- Technik inteligentních elektroinstalací, 2014, AOs 1; zkoušky 0 

- Mistr výstavby energetických zařízení, 2015, AOs 0; zkoušky 0 

- Samostatný projektant elektroenergetických stanic, 2015, AOs 0; zk. 0 

- Samostatný projektant elektroenergetických sítí, 2015, AOs 0; zk. 0 

- Technik údržby ochran, 2015, AOs 0; zkoušky 0 

- Montér elektrorozvodných sítí, 2016, AOs 0; zkoušky 0 

pokračování 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Schválené PK  

(Profesní kvalifikace, počet autorizovaných osob, počet zkoušek) 

- Montér prací pod napětím NN do 1000V, 2016, AOs 0; zkoušky 0  

- Stavbyvedoucí energetických zařízení, 2016, AOs 0; zkoušky 0 

- Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím, 2016, AOs 0; zk. 0 

- Technik měření v elektroenergetice, 2016, AOs 0; zkoušky 0 

- Montér kabelových technologií pro silnoproud, 2017 (2011), AOs 1; zkoušky 1 

- Elektromontér fotovoltaických systémů, 2017(2011), AOs 9; zk. 509 (+1 AOs, 
+38 zk.) 

- Montér měření v elektroenergetice, 2017, AOs 0; zkoušky 0 

- Operátor turbíny, 2018, AOs 0; zkoušky 0  

- Montér smart grids pro rozvodné sítě, 2019, AOs 0; zkoušky 0  

 

 

 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Schválené PK  

(Profesní kvalifikace, počet autorizovaných osob, počet zkoušek) 

- Obsluha skladování energie pomocí bateriových článků (26-084-H) 2019, AOs 
0; zkoušky 0  

- Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení (26-085-M) 2019, 
AOs 0; zkoušky 0  

- Montér tepelných čerpadel (26-012-H) 2019, AOs 0; zkoušky 0  

 

 

 

 



Aktuální údaje NSK 

  

Stav k 1.10.2019 

MD MK MMR MPO MPSV MŠMT MV MZd MZe MŽP Celkem 

Profesních 

kvalifikací 

46 

(+3) 

40 

(+3) 

70 

(+2) 

769 

(+32) 

31 

(+3) 

45 

(+1) 

24 

(+2) 
9 

271 

(+5) 

15 

(+1) 
1 320 

Autorizovaných 

osob 
17 7 

192 

(-2) 

297 

(-7) 
167 

232 

(+3) 

197 

(-7) 

125 

(+15) 
128 

3 

(+3) 

Autorizací PK 44 19 
643 

(-13) 

1 490 

(-24) 

325 

(-19) 

307 

(+4) 

323 

(-16) 

273 

(+24) 

537 

(+11) 

8 

(+8) 
3 969 

Držitelů 

osvědčení (AOr) 

275 

(+85) 

83 

(+4) 

13 851 

(+1059) 

23 448 

(+1584) 

12 551 

(+1277) 

16 583 

(+1871) 

136608 

(+5067) 

8 278 

(+2234) 

5 950 

(+737) 
13 217 640 

Zkoušejících 791 64 
1 614 

(-10) 

3 315 

(-116) 

818 

(-42) 

739 

(-17) 

676 

(-15) 

489 

(+49) 

1 383 

(+6) 

35 

(+35) 
9924 



Stav schvalování 
profesních kvalifikací 

Celkový přehled profesních kvalifikací 

 

 

Profesních kvalifikací 1 320 (+51) 

Autorizací PK 3 969 (-25) 

Držitelů osvědčení (AOr) 217 640 (+13 918) 

Zkoušejících 9 924 (-76) 



Odkazy NSK 

Odkazy 

 www.narodnikvalifikace.cz (www.narodni-kvalifikace.cz) 

 www.vzdelavaniaprace.cz 

 www.sektoroverady.cz 

 www.nuv.cz/nsk2 



Národní soustava 
kvalifikací 

Děkuji za pozornost 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


