
Aktuální údaje  
NSK 

SR pro energetiku 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Schválené PK – 28 PK 

(Profesní kvalifikace, rok schválení, počet autorizovaných osob, počet zkoušek) - 
- Elektrické instalace, 2009, AOs 14; zkoušky 187 (-2 AOs) 

- Elektrické rozvody, 2009, AOs 11; zkoušky 179 (-2 AOs) 

- Elektrická zařízení, 2009, AOs 14; zkoušky 195 (-2 AOs) 

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

- Elektromontér fotovoltaických systémů, 2017 (2011), AOs 9; zk. 354 (+70 zk.) 

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

- Montér elektrických instalací, 2013, AOs 28; zkoušky 390 (+2 AOs, +120 zk.) 

- Montér elektrických sítí, 2013, AOs 24; zkoušky 406 (+2 AOs, +128 zk.) 

- Montér elektrických rozvaděčů, 2013, AOs 25; zkoušky 368 (+2 AOs, +91 zk.) 

- Montér slaboproudých zařízení, 2013, AOs 27; zkoušky 361 (+2 AOs, +118 zk.) 

- Montér hromosvodů, 2013, AOs 25; zkoušky 311 (+2 AOs, +84 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; 
       zkoušky 0 

 - Samostatný projektant elektroenergetických sítí, 2015, AOs 0; 
       zkoušky 0 

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

pokračování 
 



Stav autorizací  
a zkoušek  

Schválené PK  
(Profesní kvalifikace, počet autorizovaných osob, počet zkoušek) 

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

- 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 0; zkoušky 0 

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

 

 



Stav schvalování 
profesních kvalifikací 

PK v přípravě 

- Elektrické instalace – na MŠMT (revize) 
- Elektrické rozvody – na MŠMT (revize) 
- Elektrická zařízení – na MŠMT (revize) 
- Technik provozu malé elektrárny – NÚV - příprava na odeslání na MPO 

- Operátor zařízení pro výrobu páry/teplé vody pro energetiku – NÚV - 
schváleno MPO, příprava na odeslání MŠMT  
- Obsluha skladování energie pomocí bateriových článků – na MPO 

- Montér smart grids pro rozvodné sítě – příprava na odeslání na MPO 

- Elektromechanik pro elektroenergetická rozvodná zařízení – na MPO 

- Montér tepelných čerpadel – na MPO 

- Operátor turbíny – NÚV - zapracování připomínek MŠMT 

 

 



Aktuální údaje NSK 

  

Duben  2017 

MD MK MMR MPO MPSV MŠMT MV MZd MZe MŽP Celkem 

Profesních 
kvalifikací 43 23 66 670 18 36 23 8 260 13 1 160 

Autorizovaných 
osob 

16 6 182 322 155 207 240 75 121 2 1 326 

Autorizací PK 22 18 790 1 562 343 285 401 179 581 2 4 183 

Držitelů 
osvědčení (AOr) 

23 3 10 035 17 177 5 078 9 536 115 664 1 196 4 120 13 163 077 

Zkoušejících 90 59 2 328 3 584 858 610 746 290 1 495 5 10 065 



Stav schvalování 
profesních kvalifikací 

Celkový přehled profesních kvalifikací 
 

 

Profesních kvalifikací 1 160 

Autorizovaných osob 1 326 

Autorizací PK 4 183 

Držitelů osvědčení (AOr) 163 077 

Zkoušejících 10 065 



Úpravy metodiky 

Aktuálnost praxe v požadavcích na AOs 

Podle posledního stanoviska odboru legislativy MŠMT nelze 
stanovovat povinnost 1 roku praxe v průběhu posledních dvou let, ani 
jinak určovat aktuálnost praxe. Proto to bude odstraněno z 
přednastaveného textu v HS. Jedinou výjimkou může být případ, kdy 
to určuje jiný závazný předpis. Pak se uvede požadavek z tohoto 
předpisu a za něj se uvede “...ve smyslu zákona (vyhlášky, předpisu) 
č. …“ 
  

 

Seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO 

Za text v části B požadující seznámení uchazeče s pracovištěm a s 
požadavky BOZP a PO se v přednastaveném textu doplní  “...o čemž 
bude vyhotoven uchazečem podepsaný písemný záznam.” 

  



Úpravy metodiky 

Prostorové vybavení jako součást požadavků na MTZ 

Ve standardech při specifikaci materiálně technického vybavení je 
třeba se vyvarovat nejasnému termínu „prostorové vybavení“, ale 
uvádět konkrétněji (učebna, dílna, výrobní prostor, učební prostor… a 
případné bližší specifikace.  
  

Zákony, předpisy apod. jako součást požadavků na MTZ 

V těchto případech je třeba uvést, že “budou k dispozici buď v listinné 
podobě v dostatečném počtu potřebném pro zkoušku nebo v 
elektronické podobě v off line formě (tedy již stažené) pro okamžité 
použití uchazečem“. 

 

 



Úpravy metodiky 

Požadované potvrzení o zdravotní způsobilosti 

- Jedná se o zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky, nikoliv pro 
výkon povolání. Proto je třeba vždy uvádět ne pouze pojem 
“zdravotní způsobilost”, ale pojem “zdravotní způsobilost pro 
vykonání zkoušky”  

- Odkaz na zdravotní požadavky pro odpovídající jednotku práce v 
NSP nebude vedle textu o zdravotní způsobilosti již uváděn, zůstane 
jen odkaz na danou jednotku práce v hlavičce příslušné PK. 

- Při stanovování požadavku na zdravotní způsobilost je třeba zvážit, 
zda je skutečně nutná a proč. Zejména v případech, kdy u 
odpovídající jednotky práce žádné zdravotní požadavky nejsou nebo 
když v NSP odpovídající jednotka práce není vůbec. 

 

 



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… 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


