INFORMACE SOS ENERGIE (dříve OS TG)
k historii účasti v Sektorové radě pro energetiku v ČR

(stav ke dni 150124)

SOS ENERGIE se dlouhodobě věnuje řešení tématu demografické změny a odborné kvalifikace,
a to zejm. v souvislosti s otázkou zaměstnanosti.
V březnu 2010 z diskusí v rámci Výboru pro sociální dialog v sektoru plynárenství (SSDC GAS) v Bruselu
vyplynul mj. úkol k tématu Odvětvové rady pro kvalifikaci, a to prozkoumat, co existuje na vnitrostátní úrovni.
Zároveň SSDC GAS zaujal zásadně pozitivní přístup k vytvoření evropské odvětvové rady pro kvalifikaci v
plynárenství.
Naše obecná zjištění:











ČR nemá tzv. duální systém, který by předurčoval spolupráci zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí
Spolupráce formou patronace odborného výcviku stranou zaměstnavatelů byla přerušena po roce 1989
Vzdělávací zařízení přešla přes Ministarstvo hospodářství na Ministerstvo školství
Firmy zaneprázdněné restrukturalizacemi a zaměřením se na obecnější profese typu právník, ekonom, manažer
apod. o další vývoj přestaly zajímat
Třetí tisíciletí přináší mj. is novými technologiemi nedostatek některých profesí od vysokoškoláků po vyučence,
školy nejsou vybaveny a produkují profese, které nemají uplatnění, profese se začly dovážet
do obecně evropského problému vstupuje EU s ambicí tranparentního systému vzdělávání a zvýšení mobility
1. 3. 2006 vzniká 1. Sektorová rada pro energetiku (energetika a teplárenství) s cílem Národní soustavy povolání
– zřizovatelem Svaz průmyslu a dopravy + Hospodářská komora ČR
(v rámci této veřejné zakázky Národní soustava povolání č. 1 (VZ NSP) nebylo Národní Sektorovu Radou (NSR)
plynárenství řešeno)
Od února 2009 začíná 2. Národní sektorová rada pro energetiku, dosud opět bez zastoupení plynárenství

jsme v květnu 2010 diskutovali se zástupci ČPÚ a dohodli jsme se na dalším postupu, resp. organizaci
pracovní skupiny OS TG – UNIOS – ČPÚ - ČPS
Pracovní skupina se k tomuto tématu sešla 10. 8. 2010, aby aktuální situaci v plynárenství dále diskutovala.
Pan Oldřich Petržilka mj. na tomto zasedání informoval o dopise z Hospodářské komory vyzývajícím
k projednání možností zapojení zástupců sektoru plynárenství
do 2. Národní sektorové rady pro energetiku .
1.9. 2010 jsme byli oficiálně přizváni na jednání SR pro energetiku, kterého jsme se spolu s panem Petržilkou
na základě pověření ČPÚ zúčastnili.
28. 11. 2010 jsme se obrátili s výzvou k zapojení do SR pro energetiku na RWE CZ i N4G s tím, že bychom rádi
v rámci sociálního dialogu možnost zapojení zaměstnavatelů RWE CZ a N4G do nastartování systému
celoživotního učení pomocí modelu sektorových rad (SR) v ČR projednali.
1. 12. 2010 jsme obdrželi vyjádření zaměstnavatelů RWE, z kterého vyplynulo,že se společnosti RWE budou
na práci Sektorových rad podílet prostřednictvím příslušného Grémia pro vzdělávání ustaveného u
zaměstnavatelského svazu ČPU, resp. ČPS,kterého jsou členem.
V dalším jsme proto komunikovali se zastoupením ČPÚ, resp. jeho ČPS.
27. 4. 2011 se konal Diskusní seminář v oboru plynárenských zařízení (nemohla jsem se bohužel účastnit), na
který bylo téma sektorových rad zařazeno. Prezentace však, dle mně dostupných informací, plynaře příliš
neoslovila.
Na následujícím zasedání SR počátkem června t.r. jsme se dohodli na organizaci schůzky 29. 6. 2011 k diskusi
zapojení plynárenství, na kterou byl pozván mj. pan Faktor jako zástupce Grémia pro odborné vzdělávání i
RWE . Na schůzce jsme se mj. shodli na významu účasti pana Martina Herrmanna zejm. z pohledu společností
RWE a také na účelnosti organizace v termínu před dalším zasedáním SR pro energetiku, které je 26. září t.r.
12. prosince 2011 byl pro nedostatečný počet účastníků Plynárenský klub (na téma: Národní soustava povolání
II a Národní soustava kvalifikací) plánovaný v termínu 15. prosince 2011 zrušen.

Následovali opakované výzvy zástupcům plynárenských subjektů k zapojení do práce sektorových rad s tím, že
tzv. Sektorové rady, vč. SEKTOROVÉ RADY PRO ENERGETIKU, jsou pro zaměstnavatele příležitostí ovlivnit
trh práce i systém vzdělávání. Systém nabízí, a zejm. po jeho dopracování nabízet bude, komlexní informace o
povoláních a profesí vč. např. mzdového ohodnocení, a to s využitím různých obecné uznávaných a na různé
databáze automaticky propojených vazebníku a číselníku, čímž skýtá velké možnosti využití nejen pro běžnou
personální práci zaměstnavatelů, ale i řešení demografických změn, vývoje technologií a odborných kvalifikací
v národním i evropském měřítku. Požadovali jsme rovněž určení kontaktní osoby k této diskusi.
V únoru 2012 byl v rámci EU zahájen projekt pod názvem Budoucnost kvalifikací a práce v evropském
plynárenském sektoru. Aktuálním cílem projektu podporovaného Evropskou komisí je seskupit klíčové
zainteresované subjekty, které se zabývají otázkami souvisejícími s budoucností pracovních míst, potřebných
dovedností či kvalifikací v plynárenském sektoru.
Projekt by tedy měl přispět k řešení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou.
Nutnost osvojit si „lepší znalosti dnešních i zítřejších potřebných dovedností“ je také v souladu s ambiciózním
cílem stanoveným ve sdělení Evropa 2020, kterým je vytvořit z Evropy ekonomiku s vysokou úrovní
zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Jak zdůraznila Evropská komise, „jedním ze způsobů, jak
toho dosáhnout, jsou sektorové rady EU“ pro pracovní místa a potřebné dovednosti.
EU chce vytvořit síť sektorových rad a ESR (Evropskou sektorou radu). Nejdříve však musíme zjistit, co
v jednotlivých zemích existuje, a to je úkol příslušného Řídícího výboru (ŘV) ve kterém je OS Transgas
zastoupen.
Přitom je třeba navázat na projekt Demografických změn a analýzu možného vývoje v našem sektoru do roku
2050.
Za cílovou páskou pak bude ustavena Evropské sektorová rada pro plynárenství.
Informace o české Sektorové radě pro energetiku vč. zapojení českého plynárenství byla poskytnuta
prostřednictvím zastoupení OS Transgas v ŘV projektu.
21. února 2012 se školení členů sektorových rad a pracovních skupin na téma tvorba jednotek práce v NSP a
dílčích kvalifikací v NSK účastnila mj. zástupkyně HR RWE CZ, která možnosti nabízené zaměstnavatelům
skupině RWE prezentovala. Výsledný postoj zaměstnavatelů byl k zapojení se do práce SR negativní s tím, že
účast na naplnění povolání představuje hodně úsilí, a výsledek využitelný pro RWE tomu neodpovídá.
Z hlediska RWE jako společnosti je motivace k účasti nedostatečná, protože má stávajícími personálními
nástroji problematiku pokrytou. Opakovaně bylo mj. konstatováno, že téma přísluší primárně Plynárenské unii.
V březnu 2012 nám bylo ČPS doporučeno obrátit se v záležitosti zapojení plynárenství na předsedu Grémia
pro odborné plynárenské vzdělávání Českého plynárenského svazu pana Ing. Hynka Faktora.
V dubnu 2012 jsme se v návaznosti na naše předchozí diskuse a výše uvedené doporučení generálního
sekretáře ČPS i prezidenta ČPU obrátili na předsedu Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání se žádostí o
informaci k dalšímu vývoji ve věci zapojení plynárenství jeho prostřednictvím do NSP a NSK, resp. do systému
Sektorových rad, k budoucímu ovlivňování systémů vzdělávání a pracovního trhu.
V květnu 2012 t.r. ČPS (www.cgoa.cz) zpřístupnil na svých internetových stránkách členskou zónu,
ve které chce uveřejňovat aktuality ČPS a další informace určené pro členy.
Budou zde uveřejňovány prezentace z jednotlivých konferencí a plynárenských klubů, které svaz pořádá.
Předsedové jednotlivých technických a programových výborů IGU, výborů Marcogazu a NGVA Europe zde
budou mít možnost publikovat informace,
které získali při cestách na zasedání výborů, jichž jsou členy a podílet se tak na jednom z hlavních cílů ČPS přenášet informace ze zahraničí mezi členskou základnu.
Do členské zóny mohou přispívat i členové svazu a informovat tak ostatní členy o svých aktivitách.
OS TG má také členy v CPS a může tak zaslat materiály mailem na adresu pověřeného kolegy s požadavkem
na zveřejnění a oslovit tak všechny členy viz http://www.cgoa.cz/cs/clenstvi/firemni/seznam.ep/ .
120719 (rr.mm.dd) schůzka s Martinou Turinskou,Project Manager Senior, HK ČR k diskusi možné podpory
pro zapojení plynárenství
120819 zaslány dokumenty k publikaci správci webu ČPS. Jedná se o pozvánku na závěrečnou konferenci
veřejné zakázky Národní soustava povolání II, která se uskuteční 25. září 2012 v DIPLOMAT Hotel Prague
(http://www.vi-hotels.com/cz/diplomat/poloha).
Dále jsou přiloženy prezentace Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací v praxi
a Sektorové rady a sektorové dohody k dalšímu doplnění informací pro členy svazu.

120823 jednání se zástupci RWE CZ (Martin Herrmann, předseda představenstva a Jitka Adámková,
personální ředitelka) o opakovaném prověření možnosti zapojení skupiny RWE.
120905
121011

121029

zasedání Sektorové rady pro energetiku – Ing. Ivo Procházka jmenován členem Sektorové
rady pro energetiku (http://www.sektoroverady.cz/ustavene-sektorove-rady/sektorovarada-pro-energetiku )
Vyjádření zaměstnavatele N4G : zaměstnavatel N4G se spojil s panem Procházkou s tím,
že nebude činit v tento okamžik žádné aktivní kroky.
Pan Procházka byl požádán, aby – v případě sestavování pracovní skupiny – zahrnul do
skupiny i společnost N4G
vyjádření RWE Transgas, a.s. k působení v Sektorové radě pro energetiku :

„Na základě zvážení našich kapacitních možností a zároveň vzhledem k situaci týkající se České
plynárenské unie a Českého plynárenského svazu (ukončení činnosti České plynárenské unie
k 31.12.2012) jsme se rozhodli i nadále působit jako aktivní člen sektorové rady pro energetiku, ale bez
odpovědnosti za řízení a koordinaci činností spojených s oblastí plynárenství.
Pro řízení a koordinaci těchto činností by měl být podle našeho názoru nominován člen sektorové rady
za Český plynárenský svaz, který bude mít odpovídající kapacitní možnosti a zároveň bude partnerem
pro oslovení i ostatních subjektů v oblasti plynárenství“

130105
130117

zasedání Sektorové rady pro energetiku – RWE se rozhodlo být nadále členem SR, ale bez
aktivní účasti a vedení PS (Pracovních skupin). Výkonný ředitel – Ing. Jan Ruml, Český
plynárenský svaz – mohl by být zde prostor pro budoucí spolupráci.
Mgr. Navrátil (zástupce konsorcia NSP/NSK) prezentoval v Bruselu o práci SR pro
energetiku.
návrh na zařazení zástupce OS TRANSGAS do SR pro energetiku
zasedání Sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu

130306

Příprava materiálu pro radu ČPS ohledně NSP - plnění úkolu z Grémia pro OPV

121115

121219

6. března 2013 proběhla pracovní schůzka Fejgl František; Kršek Ivo; Martina Mlčochová Procházka Ivo a
Šárka Vojíková k přípravě materiálu pro radu ČPS ohledně NSP - plnění úkolu z Grémia pro OPV (odborné
plynárenské vzdělávání) ze dne 121211. Termín pro zaslání materiálu Ing. Janě Kymplové, vedoucí sekce
vzdělávání a podpory a zároveň tajemnice Grémia pro OPVpro následné rozhodnutí Rady ČPS byl stanoven
na 28. února, t.r.
Vzhledem k tomu, že Rada ČPS na svém zasedání 8. února 2013 rozhodla mj. o nové koncepci vzdělávání,
resp. o převedení oblasti vzdělávání ze společnosti Gas, s.r.o. http://www.gasinfo.cz/ přímo pod řízení ČPS a
předsedovi Grémia pro OPV Ing. Hynkovi Faktorovi bylo uloženo v tomto duchu zpracovat do 1. června 2013
návrh nového Statutu Grémia pro OPV (Pro informaci stávající znění Statutu Grémia pro OPV přikládám.),
materiál pro radu ČPS ohledně NSP má být zpracován a předložen spolu s návrhem nového Statutu Grémia
pro OPV
Vzhledem k plánovaným termínům zasedání Rady ČPS v tomto roce bude otázka zapojení plynárenství do
NSP, NSK projednáno až na červnovém zasedání.
-

Výše uvedená pracovní skupina ve středu 6. března t.r. projednala návrh prezentace NSP, NSK pro
Radu ČPS.
Pan Ing. František Fejgl pošle členům pracovní skupiny upravený návrh prezentace k příp. doplněním
během cca 14 dní.
Členové Grémia pro OPV pp. František Fejgl, Kršek Ivo, pí Martina Mlčochová a p. Ivo Procházka
projednají s p. Hynkem Faktorem návrh na zapracování způsobu zapojení plynárenství přímo do
diskutovaného Statutu Grémia pro OPV.

(Rada ČPS měla rozhodnout o (ne)zapojení do SR na červnovém resp. květnovém zasedání.)
130306 zaslaní prezentace a historie zájmu OS TG do systému NSP a NS , resp. do aktivní práce v rámci sektorových rad
výše uvedené pracovní pracovní skupině
130328 e-mail dotaz na stav řešení
130416 e-mail dotaz na stav řešení

130505 e-mail dotaz na stav řešení
130515 zaslání Newsletteru č.1/2013
130516 e-mail dotaz na vedení ČPS pana Rumla k materiálům na zasedání Rady ČPS 130527, téma na agendě není, další
zasedání bude v září t.r.
130517 tel. dotaz na Ivo Procházku. Prověří a zavolá…
130518 e-mail dotaz na stav řešení
… prosím o zaslání připravované prezentace NSP, NSK pro zasedání Rady ČPS dne 27. května t.r.
a informaci k výsledku Vašeho jednání s panem Hynkem Faktorem o zapracování
způsobu zapojení plynárenství přímo do diskutovaného Statutu Grémia pro OPV.
20. května 2013 elektronické informace Ing. Fejgla o jednání s Ing. Zaurem, předsedou ČPS :
-

Plynárenství jako celek má zájem na tom zapojit se určitým způsobem do systému NSP a NSK
Je třeba definovat primární cíle, co plynárenství od toho očekává
Na některé pracovní pozice má plynárenství definovány požadavky v některých platných předpisech
TPG (pravidla praxe) registrovaná u Hospodářské komory a ty je nutné v systému NSK respektovat
V souvislosti s novou organizační strukturou ČPS a připravovanou novou organizací její dceřiné
společností GAS s.r.o., je nezbytné nově definovat úkoly sekce vzdělávání a Grémia pro odborné
plynárenské vzdělávání

Na základě toho pan Zaur, předseda ČPS doporučil připravit materiál zahrnující komplexně celou problematiku
vzdělávání v plynárenství včetně všech výše uvedených témat a to na zasedání Rady ČPS, která je plánována
na září t.r.
Předpokládám, že se na jeho přípravě budou aktivně podílet jak někteří pracovníci sekce vzdělávání ČPS, tak i
členové Grémia pro odborné plynárenské vzdělávání*), a to pod vedením výkonného ředitele ČPS pana Rumla,
výkonného ředitele ČPS.
*)Složení Gremia http://www.cgoa.cz/gremia.gremium-odbor-plyn-slozeni/ – zástupci RWE:
Ing. Hynek Faktor
Ing. Petr Aleš
Ing. František Fejgl
Ing. Ivo Procházka
Ing. Petr Zajíček, MBA

130604

Jihomoravská plynárenská, a.s.
RWE Gas Storage, s.r.o.
RWE GasNet, s.r.o.
RWE Distribuční služby, s.r.o.
NET4GAS, s.r.o.

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu

130616 zaslání Newsletteru č.1/2013 na webové stránky ČPS http://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/
130622 Info plynárenským zaměstnavatelům a vzdělavatelům
130622 Info předsedovi Gremia pro odborné plynárenské vzdělávání v rámci ČPS
130823 zaslání Newsletteru č.2/2013 na webové stránky ČPS http://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/
130824 zaslání návrhu článku do časopisu Plyn šéfredaktorovi Plynu a vedení ČPS
130902 informace výkonného ředitele ČPS pana Rumla o posunutí agendy NSP/NSK na zasedání Rady ČPS
3. listopadu t.r.. Důvodem posunutí je doporučení vedení Rady ČPS, aby se ještě před jednáním Rady detailně
vyjasnila spolupráce s MPSV a školstvím.
130903

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu. Schválení
nominace OS TG Šárky Vojíkové do SR pro energetiku ze dne 130105 Sektorovou radou
pro energetiku

131022

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu vč. návrhu na
vytvoření profesních kvalifikací k nedopracované jednotce práce obsluha plynárenských
zařízení v roce 2014

131126

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu

131211

Zasedání Rady ČPS - téma na agendu nezařazeno. Dle informace výkonného ředitele ČPS
pana Rumla Rada ČPS v prosinci o NSK/NSP nejednala a (pokud se plynárenství vůbec
chce podílet na tomto projektu) další kroky jsou předpokládány na únorovém zasedání
Rady.

140122
140124

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu
KRP SOS ENERGIE schválila pokračování spolupráce s přísl. zaměstnavateli v otázkách
společného zájmu zejm. v rámci RWE; mimo RWE prostřednictvím ČPS resp. Eurogasu
mj.: Řešení anticipace a management změn (Předvídání a řízení změn), demografických změn mj.
prostřednictvím Sektorové rady pro energetiku

140125
140125

zaslání Newsletteru č.3/2013 na webové stránky ČPS http://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/
zaslání článku předsedy Sektorové rady pro energetiku publikovaného v časopise ENERGETIKA

140210

Informace Koordinační rady sítě sektorových rad o neschválení nominace Odborového
svazu Transgas do Sektorové rady pro energetiku Správní radou sektorových rad a
Vrchním řídícím týmem veřejné zakázky NSK s odůvodněním :

Důvod: Vedoucí představitelé Českého plynárenského svazu a RWE Transgas se dohodli na
reprezentativních návrzích nominací za uvedené subjekty a nepovažují účast odborové organizace při
tvorbě a schvalování profesních kvalifikací, prvků NSK, za konstruktivní a přínosné. Vzhledem k tomu, že
rozhodující pro práci Sektorové rady a následně pracovních skupin na tvorbě profesních kvalifikací je účast
reprezentativních zástupců a expertů klíčových zaměstnavatelů, respektují členové KR a výše uvedení a
zodpovědní řešitelé veřejné zakázky NSK názor vedoucích představitelů oboru plynárenství.

140203

Jednání s Martinem Herrmannem o stavu řešení zapojení českého plynárenství

140209

dotaz ke stavu řešení, resp. zařazení tématu na zasedání Rady ČPS na pana Rumla zařazení do agendy zasedání Rady 13. 2. 2014

140210

informace výkonného ředitele ČPS pana Rumla, že vzhledem k počtu témat plánovaných
pro projednání dne 13. 2. 2014 nebude otázka NPS na nadcházejícím jednání Rady ČPS
řešena.

140211

Dotaz na pana Martina Herrmanna, předsedu představenstva řídící společnosti RWE
Česká republika a.s. - vysvětlení důvodů požadavku RWE na vyřazení odborové
organizace ze Sektorové rady pro energetiku.

140212

Odpověď za RWE : Účast plynárenství v Sektorové radě je výlučně v kompetenci ČPS,
jmenovitě p. Rumla, RWE v tomto nemá pravomoc zasahovat do nominací. + info o stavu řešení:

Na základě intenzivních diskuzí v rámci plynárenských společností padlo jednoznačné stanovisko ohledně
požadavku účasti expertů z oblasti plynárenství, kteří budou moci na základě svých dosavadních znalostí a
zkušeností zejména z technické oblasti a praktických činností aktivně přispět k pracím.

140213

Dotaz na pana Jana Rumla, výkonného ředitele ČPS - vysvětlení důvodů požadavku ČPS
na vyřazení odborové organizace ze Sektorové rady pro energetiku s tím, že nemáme
v úmyslu zasahovat do nominací za ČPS, které nám nepřísluší. Předmětem dotazu je
zasahování do nominace odborové organizace. + 140314

Účast zástupce odborové organizace vychází z platného MODELU ZAPOJENÍ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
DO POPISOVÁNÍ SVĚTA PRÁCE PROSTŘEDNICTVÍM SEKTOROVÝCH RAD - ŘÍJEN 2012
V souladu s tímto dokumentem je realizován i proces zapojení sociálních partnerů

140216

Dotaz na pana Bohumila Mužíka, předsedu KR sítě SR - doplňující informace
k odůvodnění neschválení naší nominace zástupce OS TRANSGAS resp. od 1. 1. 2014
SOS ENERGIE podané a schválené SR pro energetiku v souladu s aktuálně platnými
pravidly.

140312

Jednání s panem Mužíkem o novém projektu Regio („ Sektorové dohody jako nástroj
sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ )
a nominaci SOS ENERGIE do SR, požadavek na opakované projednání nominace

140313

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu

140506

Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu

140526

Schválení nominace zástupce SOS ENERGIE do SR pro energetiku

140608

e-mail ČPS – vedoucí sekce vzdělávání

140629

e-mail ČPS – výkonnému řediteli Janu Rumlovi

Vážená paní Kymplová,
v reakci na Váš článek v posledním vydání časopisu Plyn, viz 11. Sjezd,
ve kterém se mj. zmiňujete o zvažované účasti ČPS v evropském projektu NSP/NSK,
si Vás dovoluji požádat o bližší informace o stavu řešení této otázky.

Ahoj Honzo
v reakci na Váš článek v posledním vydání časopisu Plyn, viz 11. Sjezd,
ve kterém se mj. zmiňujete o zvažované účasti ČPS v evropském projektu NSP/NSK,
si Vás dovoluji požádat o bližší informace o stavu řešení této otázky.

140727

e-mail ČPS – výkonnému řediteli Janu Rumlovi

Ahoj Honzo,
v návaznosti na informaci o jednání Rady ČPS ve věci zapojení ČPS do NSK resp. NSP,
z kterého vyplynulo zadání prověřit další pokračování, Ti pro doplnění posílám informace
z MPSV a MŠMT :
Národní soustava kvalifikací – NSK
- MŠMT + Národní ústav dalšího vzdělávání
- Kontakt na MŠMT – pí Měšťanová, p. Veleta
- ukončení projektu 2015
- dále má být financováno ze státního rozpočtu s podporou Hospodářské komory a SPČR
Národní soustava povolání – NSP
- MPSV + Fond dalšího vzdělávání
- Kontakt MPSV – pp. Duháň, Matoška
- Ukončení projektu 2012
- dále má být financováno ze státního rozpočtu s podporou Hospodářské komory a SPČR
Tato řešení jsou aktuálně předmětem diskusí.
Výsledek má být prezentován na podzim t.r.
Jaký bude další postup z vaší strany ?
V případě dotazů jsem Ti k dispozici.
Děkuji za spolupráci a přeji pěkné dnyšv

140817 publikace na https://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na
výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých
kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá
kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen
identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. Nenahrazuje stávající kvalifikační a
vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Zároveň umožňuje srovnání našich
národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.
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140907+ 141005
e-mail ČPS – předsedovi Rady Miloslavovi Zaurovi
Vážený pane předsedo,
ráda bych Vás požádala o informaci ke stavu řešení zapojení českého plynárenství, resp. ČPS,
do systému MAPOVÁNÍ KVALIFIKACÍ A PRÁCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU
viz také informace na https://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/ a aktuální informace k řešení níže.
141007
e-mail od ČPS
Dobrý den,
dovolte, abych (v zastoupení předsedy Rady ČPS Ing. Miloslava Zaura) odpověděl na Váš podnět z minulé neděle:
ČPS navázal letos kontakt s Fondem Dalšího Vzdělávání (MPSV) a na základě jeho dalších dispozic bude Rada ČPS
projednávat případnou účast svazu v předmětné agendě.
Pěkný den přeje

141109
e-mail ČPS – předsedovi Rady Miloslavovi Zaurovi
Dobrý den,
v návaznosti na naši diskusi na setkání zaměstnanců v Brně o přístupu ČPS
k systému MAPOVÁNÍ KVALIFIKACÍ A PRÁCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU
viz také informace na https://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/ si Vás dovoluji požádat o informaci,
zda Rada ČPS na zasedání svém zasedání 3. 11. 2014 o tématu jednala, zda ve věci rozhodla.
141124 jednání s panem Zaurem
Rada ČPS má mít diskusi zapojení plynárenství na agendě 5. prosince.t.r. Následně mají být dodány závěry.
141126 Zasedání sektorové rady pro energetiku a projednání dalšího postupu
141230 publikace na https://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/ - 3/2014 newsletter
150103 e-mail Sektorové radě pro energetiku + 140117 pp. Zaurovi a Rumlovi
Dobrý den,
v příloze posílám návrh řešení pro JP - Obsluha plynárenských zařízení
JP je na webu www.nsp.cz bez vlajky (KTP-kartotéka typových pozic) neprošlo revizí SR – viz
http://katalog.nsp.cz/poziceOdbornySmer.aspx?kod_smeru=40
POVOLÁNÍ KÓD NSP: - ID: 132 POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 31. ŘÍJNA 2006
DOSUD NEBYLO PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO SEKTOROVOU RADOU
Kvalifikační úroveň:
Garance:
Alternativní názvy:

Kvalifikační úroveň NSP 3
Sektorová rada pro energetiku
Strojník plynárny

Návrh řešení pro rok 2015 k projednání na SR pro energetiku 22. ledna 2015 :
zrušit JP v NSP
SR navrhuje odstranění JP z NSP
nebo
návrh revize
SR navrhuje revizi stávající JP
a následně dotvořit PK.
150104
e-mail ČPS – předsedovi Rady Miloslavovi Zaurovi
Dobrý den,
v návaznosti na naši diskusi na setkání zaměstnanců v Brně
a 24. 11. 2014 v rámci společného jednání na Prosek Point
o přístupu ČPS k systému MAPOVÁNÍ KVALIFIKACÍ A PRÁCE V EVROPSKÉM PLYNÁRENSKÉM SEKTORU
viz také informace na https://www.cgoa.cz/vzdelavani.nsk/ si Vás dovoluji požádat o informaci,
zda Rada ČPS na zasedání svém zasedání 3. 11. 2014 o tématu jednala, zda ve věci rozhodla.
150122

jednání s Martinem Herrmmanem o řešení v rámci ČPS

150122

Na posledním 27. zasedání Sektorové rady pro energetiku v rámci NSK2 byly projednány
možnosti dalšího postupu, resp. řešení otázky udržitelnosti systému kvalifikací. Národní
rámec kvalifikací je požadován EU s cílem volného pohybu uznávaných kvalifikací
(zaměstnanců i živnostníků) v rámci EU. Dále byla projednání Sektorová dohoda SR pro
energetiku.

150124

oslovení ČPS prostřednictví Pavla Dočekala, člena Rady ČPS

150525

Zasedání SR …

Více z historie sociálního dialogu k tomuto tématu naleznete http://intranet.rwe.cz/cs/ssdc-gas/.
Šárka Vojíková, předsedkyně SOS ENERGIE
Seznam všech jednotek práce v garanci sektorové rady

