Zápis z jednání Sektorové rady pro energetiku
Místo: Praha, SŠ – COPth, Poděbradská 1/179, Praha 9
Datum: 25. 5. 2016
Přítomni:

viz prezenční listina

Cíl jednání:
Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy SR s aktuálními a připravovanými
projekty ve vazbě na SR pro energetiku (především NSK), projednat harmonogram
NSK v roce 2016 a náměty na tvorbu PK v roce 2017.
1. Zahájení jednání, informace o organizaci činnosti SR a pracovních
skupin v roce 2016, složení SR a PS
Zahájení jednání
Předseda SR p. Ing. Chejn přivítal zúčastněné členy SR, zástupce zainteresovaných
organizací a hosta jednání Ing. M. Buňku. Tajemník SR seznámil přítomné s
programem jednání.
Personální změny v SR
Ze SR odstoupil Ing. Jan Pižl z firmy Elektrárny Opatovice, a.s. Důvodem odchodu
ze SR je odchod do starobního důchodu. Dale odstoupila Ing. Andrea Ouhrabková
z firmy ČEPS, a.s. z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou. Ing. Ouhrabková by
měla být z důvodu reprezentativnosti SR nahrazena novým členem z firmy ČEPS,
a.s. - na jejím nahrazení momentálně spolupracuje koordinátorka a předsedou SR.
Spol. ČEPS nyní zastupuje p. Andrea Markušovská. Novým tajemníkem SR se stal
p. Marcel Navrátil (Mobil: +420 724 341 624, Tel.: +420 577 601 383, E-mail:
navratil@trexima.cz).
Předseda požádal tajemníka SR o aktualizaci a distribuci seznamu členů SR a
kontaktních údajů.
Změna způsobu financování SR v roce 2016
v roce 2016 již není realizován projekt ESF (“NSK2”), z něhož byla financována i
činnost samotných sektorových rad. V rámci NSK jsou nyní ze státního rozpočtu
k dispozici prostředky pro členy SR zapojené do pracovních skupin, kteří se podílí –
jako vedoucí nebo členové pracovních skupin – na tvorbě nových, nebo periodickém
posouzení aktuálnosti a správnosti už existujících PK (revize PK).
Předpokládané řešení od roku 2017
novelizace Zákona 179/2006 Sb., legislativní ukotvení role HK ČR v procesu tvorby
a revizí profesních kvalifikací. K legislativnímu návrhu je množství připomínek, nelze
vyloučit zpoždění novely.

2. Plán tvorby PK v roce 2016 – informace, schválení, vedoucí PS
Průběh schvalování návrhů tvorby/revizí PK:
MŠMT: Montér tepelných čerpadel – lze zahájit revizi.
silnoproud, Obsluha skladování energie pomocí bateriových
grids – sítě: ve fázi získávání stanoviska k RL
MPO: Montér tepelných čerpadel – lze zahájit revizi.
silnoproud, Obsluha skladování energie pomocí bateriových
grids – sítě: ve fázi získávání stanoviska k RL
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Předseda SR pověřil vedením pracovních skupin členy SR pro energetiku uvedené
jako vedoucí PS ve výše uvedené tabulce (včetně budoucích akceptací tvorby PK ze
strany MŠMT, MPO).
Montér smart grids – sítě
Připomínka p. Vojíkové k názvu navrhované PK: vypustit „-sítě“ nebo doplnit „chytré
sítě“.
Závěr: název bude upraven na „Montér smart grids – rozvodné sítě“.
Elektromechanik pro silnoproud
Garant NÚV doporučil sektorové radě upravit název PK tak, aby jednoznačněji
charakterizoval její obsah.
Elektromontér fotovoltaických systémů
původně NÚV zařadil do plánu revizí 2016 na podnět MPO – požadavkem MPO je
ověření, zda PK odpovídá aktuálním příslušným předpisům. Podle vyjádření SR na
místě se související předpisy EU, na něž se MPO odvolává, nevztahují na vlastní PK.
Rovněž vlastní obsah PK je podle názoru Ing. Chejna v souladu s využitelností PK
v praxi. Ověření souladu PK s předpisy proběhne ve standardním připomínkovacím
řízení při schvalování MPO a MŠMT.
Tajemník zašle vedoucímu příslušné pracovní skupiny aktuální verzi PK k provedení
kontroly.
Rámcový harmonogram prací v roce 2016:
Sestavení PS
6.5.2016
vytvoření 1. návrhu PK
31. 7. 2016
Vypořádání metodických připomínek NÚV 25. 8. 2016

Zaslání PK stvrzovatelům
31. 8. 2016
Vypořádání připomínek stvrzovatelů
30.9. 2016
Schválení v SR
30. 11. 2016
Odevzdání podepsaného výkazu práce nejpozději do 15.12.2016.
Pro jednání pracovních skupin jsou k dispozici jednací prostory Svazu
průmyslu a dopravy – v případě zájmu dle dohody mezi koordinátorem a
vedoucím PS.
Parametry časových nároků na tvorbu/revizi PK (paušálně)
nová PK – 126 hodin
kvalifikační a hodnotící standard PK
revize PK – 60 hodin
revidovaná PK
Záznam o výsledcích revize (formulář)
Výstupem revize je upravený standard profesní kvalifikace (pokud PS dospěje
k názoru, že by obsah PK měl být upraven) a záznam o výsledcích revize. Formulář
revize byl prezentován. Návazným materiálem k záznamu je metodický list (viz
přílohy).
Proškolení členů PS – prezenčně, distančně
Záznam o jednání pracovní skupiny
Předpoklad min.1–2 schůzky pracovních skupin. O jednání PS bude proveden
záznam. Vedoucí PS byli seznámeni s formulářem záznamu.
Stvrzovatelé
U nových PK 5 posudků od stvrzovatelů.
Nově budou zajišťovány posudky i u revizí PK.
Pro zajištění stvrzovatelů je možné kontaktovat koordinátora již nyní, nebo podle
potřeby kdykoliv v průběhu tvorby či dokončení PK.
Metodické a školicí materiály (opory) pro zpracovatele PK
 Přílohou zápisu
 na webu http://podpora.narodnikvalifikace.cz/tvurci-kvalifikaci.html


aktuální metodika: http://www.nuv.cz/t/metodika-nsk?highlightWords=NSK

3. Plán tvorby PK v r. 2017 – výzva k podávání námětů
Členové SR byli vyzváni k rozvaze návrhů tvorby PK v roce 2017.
Aktuální struktura profesních kvalifikací v SR pro energetiku, včetně vazeb na NSP,
je přílohou zápisu z jednání.
Návrhy formou rodných listů: zaslat tajemníkovi SR do 30. 6. 2016.
4. Stav NSK, počty zkoušek a Autorizovaných osob ke garantovaným PK
Garant NÚV prezentoval aktuální stav NSK (počet profesních kvalifikací v gescích
příslušných ministerstev, počet Autorizovaných osob, počet autorizací, počet
realizovaných zkoušek, nejčastěji realizované zkoušky), především se zaměřením na
stav PK v gesci Min. průmyslu a obchodu.

Odkaz na aktuální stav tvorby standardů ve fázích po schválení v SR, který
zveřejňuje na svých stránkách NÚV:
http://www.nuv.cz/nsk2/aktualni-stav-tvorby-standardu
Garant NÚV p. Prskavec informoval o zásadní připomínce MŠMT k PK “Operátor
zařízení pro výrobu páry a teplé vody” – otázka využitelnosti PK v situaci, kdy
probíhají a jsou vyžadovány zkoušky u organizace TIČR.
Navržené řešení PS:
- upravit obsah PK, zařadit ji do kvalifikační úrovně 4.
- doplnit HS o kompetence, rozvíjející požadavky základní zkoušky “topičů” a
naplňující požadavky 4. KÚ
- zajistit přitom, aby PK byla využitelná obecně, nejen dle požadavků jednoho
konkrétního zaměstnavatele.
5. Další aktivity SR pro energetiku, náměty členů SR
Koordinátorka p. Tomková informovala o projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR
„Monitorování zkoušek u autorizovaných osob“ zkráceně MOZKAO, jehož
realizace začala v březnu letošního roku. Hlavním cílem projektu je nastavit
komunikaci a spolupráci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců s autorizovanými
osobami. Podrobnější informace naleznete v Bulletinu 1, viz. příloha zápisu.
Tajemník p. Navrátil zmínil vizi zřizovatelů SR o klíčových oblastech, pro něž
budou v období do roku 2020 vyhledávány projektové příležitosti pro SR
(předvídání kvalifikačních potřeb, dovednosti pro Průmysl 4.0 atp.). Více informací
viz prezentace představená předsedům SR na Stálé konferenci předsedů v únoru
2016.
Závěry a stanoviska SR pro energetiku
1. SR požaduje účast zástupců MPO a MŠMT na jednání SR (nutnost zefektivnění
práce a komunikace mezi SR a resorty)
2. SR žádá zásadní snížení průvodní administrativní zátěže SR (pracovních skupin)
při zpracovávání požadovaných výstupů (např. záznamy o jednáních PS, formulář o
revizi PK). Takové požadavky jsou demotivující, kontraproduktivní, a zcela v
nesouladu s běžným výkonem práce. Spolupráce má být nastavena na bázi dosažení
dohodnutých výstupů, nikoliv na formálně nastavené průběžné kontrole práce.
3. SR se dohodla na závěru, že PK „Mistr řemesla“ jsou, na rozdíl od oblasti řemesel,
ve velkých průmyslových podnicích nevyužitelné. Rovněž je sporná praktická
využitelnost PK Mistr řemesla v situaci, kdy není definováno legislativní prostředí,
zkoušky nemají definován kvalifikační znak a tedy nejasnou uplatnitelnost.
4. SR upozorňuje na významná zpoždění MPO a MŠMT při připomínkování PK ve
schvalovacím procesu. Zatímco SR (PS) jsou nuceny zpracovat PK v řádů několika
málo měsíců, samotný následný připomínkovací proces trvá i 2 roky.
Jiné:
Hostem jednání SR byl Ing. Martin Buňka (Fond dalšího vzdělávání). Informoval SR
o aktuálním stavu revize NSP v roce 2016 (pouze úpravy pozic v oblastech veřejné
správy) a o předpokládaných systémových změnách NSP od roku 2017 dále
(redesign stránek NSP, nová struktura dat, přiblížení obsahu běžným uživatelům).

Úkoly:
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh
Termín: 1. 6. 2016
Zodpovídá: tajemník
Zpracování a předání podkladů pro vedoucí PS (záznam o revizi, záznam o
jednání PS, standardy PK k revizi, školicí materiály pro PS)
Termín: 1. 6. 2016
Zodpovídá: tajemník
Ustavení PS a zahájení prací na PK v souladu s harmonogramem
Termín: průběžně
Zodpovídá: vedoucí PS
Zaslání návrhů na tvorbu PK v roce 2017 (rodné listy)
Termín: do 30. 6. 2016
Zodpovídá: členové SR
Aktualizace a distribuce přehledu členů SR a jejich kontaktních údajů
Termín: do 30. 6. 2016
Zodpovídá: tajemník
Zaslání aktuální verze PK Elektromontér fotovoltaických system ke kontrole
souladu PK s předpisy, provedení kontroly
Termín: do 30. 6. 2016
Zodpovídá: tajemník, Ing. Chejn
Návrh termínu příštího jednání: 11. 10. 2016
Veškeré Vaše připomínky posílejte na tajemníka Sektorové rady pro energetiku M.
Navrátila, tel.: 577 601 383 nebo 724 341 624, e-mail:navratil@trexima.cz
Zapsal: Marcel Navrátil
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:

Prezenční listina
Podklady pro PS (záznam o jednání PS, záznam o revizi PK, školicí
materiály, metodický list k revizi PK).
prezentace SKP: vize SR do roku 2020
Bulletin 1 (projekt MOZKAO)
Distribuční seznam členů SR

