
 

   
  

 
 
Zápis z jednání Sektorové rady pro energetiku 

Místo: Svaz průmyslu a dopravy,  Freyova 948/11, 190 00 Praha 9 – Vysočany 

Datum: čtvrtek 12. 10. 2017, od 10:00 

Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1) 

Cíl jednání: 

Cílem jednání bylo projednat aktuální stav tvorby a revizí profesních kvalifikací a připravit plán prací na 

tvorbě/revizích PK v roce 2018. Dalším bodem jednání SR pro energetiku bylo projednání plánu 

restrukturalizace Sektorové rady pro energetiku a dalších SR.  

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení jednání, kontrola plnění úkolů 

Předseda SR p. Ing. Chejn přivítal zúčastněné členy SR a zástupce zainteresovaných organizací. Tajemník 

SR seznámil přítomné s programem jednání. 

 

Kontrola úkolů z minulého jednání SR 

Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh 

Zodpovídal: tajemník - splněno 

 

Zpracovat a do SR předat seznam PK publikovaných v letech 2013-2016 očištěný o PK revidované v roce 

2017. 

Zodpovídá: tajemník - splněno   

 

Ustavit pracovní skupiny pro revize PK z plánu 2017 

Zodpovídá: vedoucí PS, tajemník (administrativní a organizační podpora) – splněno 

 

Ustavit pracovní skupiny pro tvorbu nových PK z plánu 2017 

Zodpovídá: vedoucí PS, tajemník (administrativní a organizační podpora) – plněno průběžně 

 

Zvážit a navrhnout nové PK/revize stávajících PK – podněty pro plán prací r. 2018 

Zodpovídá: členové SR – bez námětů, v pracovním pořádku 

 

Zpracovat a publikovat článek o aktuálním stavu a využití NSK v sektoru energetiky 

Zodpovídá: Ing. Chejn, tajemník - nesplněno 

 

Tajemníkovi SR zaslat aktualizaci svých kontaktů za poslední rok, rozeslat aktuální kontakty 

Zodpovídá: členové SR, tajemník – splněno 

 

Proces vyplacení odměn: 

Na základě zaměstnavatelem akceptovaného díla (dokončená PK schválená sekt. radou, akceptovaná a 

uhrazená NÚV směrem k HK ČR),  osloví HK ČR (konkrétně novackova@komora.cz, příp. 
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stepanova@komora.cz) vedoucího příslušné PS s žádostí o odsouhlasení objemu hodin v rozsahu, 

sjednaném v rámci DPP.  Tento krok nahradí vyplňování výkazů práce všech členů PS, tzn. členové PS 

nebudou vyplňovat výkazy práce. Na základě potvrzení od vedoucího PS provede zaměstnavatel 

v nejbližším výplatním termínu platbu. 

 

2. Plnění harmonogramu tvorby PK v roce 2017 

 

Závazný harmonogram tvorby nových a revize stávajících PK:  

Sestavení pracovní skupiny 30. 6. 2017 

Vytvoření 1. návrhu PK (revize/nové) 30.7/31. 8. 2017 

Vypořádání metodických připomínek NÚV 15. 9. 2017 

Zaslání PK stvrzovatelům 20. 9. 2017 

Sběr posudků od stvrzovatelů 15. 10. 2017 

Vypořádání připomínek stvrzovatelů 25. 10. 2017 

Schválení PK v sektorové radě 30. 11. 2017 

 

Termíny stanovené schváleným harmonogramem pro první čtyři fáze byly pracovními skupinami 

dodrženy jen zčásti. Vedoucí PS byli upozorněni, že termíny uvedené v harmonogramu jsou závazné a 

„nejzazší možné“ a požádáni o jejich dodržování v následujících fázích tvorby. 

 

Stav tvorby a revizí PK (aktuální ke dni jednání): 

Název PK 

Vedoucí 

pracovní 

skupiny 

Aktuální stav 

Technik měření dodávky a spotřeby elektrické 

energie 
p. Chejn Bez návrhu 

Montér měření dodávky a spotřeby elektrické 

energie 
p. Chejn Bez návrhu 

Montér elektrických instalací p. Chejn Metodické posuzování NÚV 

Montér elektrických sítí p. Chejn Metodické posuzování NÚV 

Montér elektrických rozvaděčů p. Chejn Metodické posuzování NÚV 

Montér slaboproudých zařízení p. Chejn Metodické posuzování NÚV 

Montér hromosvodů p. Chejn Metodické posuzování NÚV 

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily p. Matouš Metodické posuzování NÚV 

Montér inteligentních elektroinstalací p. Matouš Metodické posuzování NÚV 

Montér izolovaných vedení p. Matouš Metodické posuzování NÚV 

Montér prací pod napětím NN p. Matouš Metodické posuzování NÚV 

Technik inteligentních elektroinstalací p. Matouš Metodické posuzování NÚV 

Montér prací pod napětím NN do 1000V p. Matouš Úprava v PS po posouzení NÚV 
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Souhlas MPO se zpracováním PK Technik měření dodávky a spotřeby elektrické energie a Montér měření 

dodávky a spotřeby elektrické energie byl podmíněn vypořádáním požadavků: 

 Dodat zdůvodnění využitelnosti a významu obou PK (jako minimum by mělo být aspoň řádově 

vymezit zájem o PK a uvést konkrétní společnosti, které by dané PK využily) 

 Doplnit vazbu na legislativu, pokud v této oblasti je a lze takovou vazbu očekávat 

 U montéra vyjasnit odlišnost od PK „Montér měření v elektroenergetice“ 

 Uvést stanovisko k chybějícímu názvu navrhované PK 

 

PS p. Nevělík: pro vypracování 1. pracovních verzí revizí byl stanoven kontrolní termín 23. 10. 2017. 

 

Předseda SR p. Chejn přislíbil učinit potřebné kroky k dopracování PK do konce roku 2017 (včetně 

nových PK Technik měření dodávky a spotřeby elektrické energie a Montér měření dodávky a spotřeby 

elektrické energie). 

 

Požadavky MPO byly vypořádány formou dodání nových verzí rodných listů obou PK. Z tohoto důvodu 

byla tvorba obou PK zahájena až v průběhu srpna 2017.  

 

Před schvalováním PK je nutné zpracovat (odevzdají všichni vedoucí PS):  

• Záznam o výsledcích revize - za každou revidovanou PK samostatně vyplněný formulář 

• Vypořádání připomínek stvrzovatelů - odevzdají vedoucí PS (ve formě tabulky), za každou PK 

samostatně 

 

Garant NÚV upozornil na nejčastěji prováděné změny v PK: 

 Pokud je ve způsobech ověření uvedena kombinace písemného i ústního ověření, je nutné tuto 

kombinaci zdůvodnit v části B standardu. Řešením je pokud možno nekombinovat a uvádět 

písemný způsob ověřování v případě stručných odpovědí. Naopak pokud je nutný delší výklad, je 

vhodnější volit možnost ústního ověření. 

 Kvalifikovaná osoba: nebývá uveden požadavek na vyhlášku 50/1978 Sb., nicméně pokud má 

mít zkoušený vyhlášku 50/1978 Sb., pak i zkoušející by ji měl mít – vyššího stupně. P. Matouš 

upozornil, že požadavek na Vyhl. 50/1978 Sb. může být vázán na vnitřní předpisy. 

 

 

3. Plán tvorby a revizí PK v r. 2018 

 Nové PK: 

Ze strany členů SR nebyl do data jednání podán žádný návrh na tvorbu PK v roce 2018. 

 Pravidelné revize PK: 

Technik údržby ochran – pravidelná revize 2018. Předpokládaný vedoucí PS: Ing. Chejn 

Mistr výstavby energetických zařízení p. Nevělík Bez návrhu 

Samostatný projektant elektroenergetických 

stanic 
p. Nevělík 

Bez návrhu 

Samostatný projektant elektroenergetických sítí p. Nevělík Bez návrhu 



 

   
  

 

 Návrhy na mimořádné revize – nepředloženy 

 

 Revize PK publikovaných v r. 2016 (“PK 2020”) : Projednána možnost revize profesních 

kvalifikací, na kterých SR pracovala v letech 2013 a 2014 a které byly zveřejněny v roce 2016: 

o Montér elektrorozvodných sítí (vedoucí původní PS p. Chejn, rok tvorby PK v SR: 2013) 

o Stavbyvedoucí energetických zařízení (p. Nevělík, 2013) 

o Montér vnitřních ochran proti atmosférickým přepětím (p. Chejn, 2014) 

o Technik měření v elektroenergetice (p. J. Černý, 2014) 

 

Členové SR projednali seznam PK vytvořených v roce 2016 s cílem posoudit jejich aktuálnost a 

identifikovat prioritní PK pro mimořádnou revizi v roce 2018. Konečné rozhodnutí o revizích výše 

uvedených PK v roce 2018 bude stanoveno individuálně a bude tajemníkovi zasláno nejpozději do 20. 

října 2017. 

 

Termíny prací na PK v roce 2018 

Revize by měly být odevzdány NÚV do června 2018, nové maximálně do října 2018. Tajemník proto 

upozornil na nutnost včasného ustavení pracovních skupin aktivních v roce 2018 tak,  aby bylo možné 

mezní termín 6/2018 u revizí dodržet.  

 

4. Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu schvalování  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. Podrobné 

informace jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

5. Změny ve struktuře sektorové rady 

Byl projednán aktuální stav restrukturalizace SR pro energetiku a dalších SR s dopadem na složení a gesci 

CZ-NACE Sektorové rady pro energetiku.   

Konečné rozhodnutí o restrukturalizaci bude k dispozici do konce listopadu 2017. Předběžně bylo 

vybráno 6 PK z gesce SR pro elektrotechniku, které by bylo možné převzít Sektorovou radou pro 

energetiku, včetně gesce odpovídajících CZ-NACE. Podmínkou převzetí je doplnění personálního složení 

SR za účelem zajištění expertů pokrývajících dané odbornosti. Předběžně jsou vytipovány společnosti, 

které by mohly být nově zastoupeny v SR.  

 

Tabulka: navrhované PK k převzetí do SR pro energetiku z gesce SR pro elektrotechniku 

Název PK 

Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů  a elektrických rozvodných a kontrolních 

zařízení 

Výroba elektrických vodičů a kabelů 

Výroba elektroinstalačních zařízení 



 

   
  

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení 

Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost 

Výroba ostatních elektrických zařízení 

 

 

6. Dotazy a diskuze 

Sektorové dohody 

Předseda SR p. Chejn  upozornil na uzavření sektorových dohod v oblasti energetiky v Praze 1 a 

Královéhradeckém kraji. Vznesl dotaz na zástupce SP ČR p. Mužíka ohledně aktuálního stavu realizace 

sektorových dohod. Bylo vyhodnoceno plnění Národní dohody, probíhají jednání se zapojenými resorty a 

organizacemi. Nedaří se dohodnout jednání s MŠMT. 

P. Puff upozornil na situaci v regionálních dohodách, kde chybí prvek řízení a kontroly stavu a vývoje 

naplňování sektorových dohod.  

 

Publicita NSK 

P. Vojíková zajistila umístění aktuálních informací o NSK na internetových stránkách Českého 

plynárenského svazu https://www.cgoa.cz/vzdelavani.narodni-soustava-kvalifikaci/ 

 

Konference "Spolupráce firem se středními školami na podporu technickému vzdělávání " 

Akce "Spolupráce firem se středními školami na podporu technickému vzdělávání " se bude konat 

23.11.2017 v Českých Budějovicích od 10 hod. 

 

SR schválila: 

Harmonogram NSK pro rok 2018 – revize PK Technik údržby ochran (vedoucí PS p. Chejn) 

 

Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem:  5 

Výsledek hlasování:  Pro 5 , Proti  0  , Zdrželi se 0 

 

Termín příštího jednání SR: 22. února 2018, 13.00 – 15.00  

 

Úkoly: 

Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh 

Termín: 19. 10. 2017 

Zodpovídá: tajemník 

 

Zpracování 1. pracovních verzí revizí PK a předání NÚV 

Termín: 23. 10. 2017 

Zodpovídá:  Ing. Nevělík 

 

Zpracování 1. pracovních verzí nových PK a předání NÚV 

Termín: 30. 10. 2017 
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Zodpovídá:  Ing. Chejn 

 

Posouzení doplnění plánu revizí 2018 o PK “2020” (viz bod jednání č. 3) a informování tajemníka v 

případě souhlasu 

Termín: 20. 10 .2017 

Zodpovídá:  členové SR 

 

Ověření možnosti vystoupení o NSK na konferenci Spolupráce firem se středními školami na podporu 

technickému vzdělávání u vedení a informování předsedy SR  

Termín: 19. 10. 2017 

Zodpovídá:  tajemník 

 

 

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:  Prezenční listina  

Příloha č. 2: Aktuální stav NSK_SR pro energetiku 
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