
 

   

  

Zápis z jednání Sektorové rady pro energetiku 

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

Datum: čtvrtek 22. 2. 2018, od 13:00 

Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1) 
 

Průběh jednání: 

1. Zahájení jednání a organizační záležitosti 

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

Členům SR se představil nový tajemník David Dušánek (tel: 577 601 243, mob:  606 621 004, 

dusanek@trexima.cz). 

2. Kontrola úkolů z minulého jednání SR 

Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh 

Termín: 19. 10. 2017 

Zodpovídá: tajemník 

Splněno 

 

Zpracování 1. pracovních verzí revizí PK a předání NÚV 

Termín: 23. 10. 2017 

Zodpovídá:  Ing. Nevělík 

Splněno 

 

Zpracování 1. pracovních verzí nových PK a předání NÚV 

Termín: 30. 10. 2017 

Zodpovídá:  Ing. Chejn 

Splněno 

 

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 

Splněno 

 

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 

Splněno 
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3. Vyhodnocení plánu prací 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název PK Vedoucí PS Stav 

Technik měření dodávky a spotřeby elektrické energie 

p. Chejn 

Schváleno per-rollam 

Montér měření dodávky a spotřeby elektrické energie Schváleno per-rollam 

Montér elektrických instalací Schváleno per-rollam 

Montér elektrických sítí Schváleno per-rollam 

Montér elektrických rozvaděčů Schváleno per-rollam 

Montér slaboproudých zařízení Schváleno per-rollam 

Montér hromosvodů Schváleno per-rollam 

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily 

p. Matouš 

Schváleno per-rollam 

Montér inteligentních elektroinstalací Schváleno per-rollam 

Montér izolovaných vedení Schváleno per-rollam 

Montér prací pod napětím NN Schváleno per-rollam 

Technik inteligentních elektroinstalací Schváleno per-rollam 

Montér prací pod napětím NN do 1000V Schváleno per-rollam 

Mistr výstavby energetických zařízení 

p. Nevělík 

Schváleno per-rollam 

Samostatný projektant elektroenergetických stanic Schváleno per-rollam 

Samostatný projektant elektroenergetických sítí Schváleno per-rollam 



 

   

  

4. Informace k výplatě DPP za rok 2017 

• Výplata všech PS za všechny schválené a objednatelem (NÚV) akceptované PK – realizována 
v termínu mezi 10. 1. - 12. 1. (dle banky).  

• Identifikace platby na účtu: na výpisu najdete pouze číslo účtu 997402/0800 bez uvedení názvu 
plátce HKČR 

• Výplatní pásky, zápočtový list, evidenční list sociálního zabezpečení  předá HKČR  poštou nebo 
osobně všem držitelům DPP, distribuce proběhne v období od 26. 2. -8. 3. 2018 na základě 
vyplněného  FORMULÁŘE Žádost o zaslání osobních podkladů (NSK 2017) s možností uvedení 
jiné poštovní adresy než je uvedeno v DPP a žádosti o zaslání potvrzení o zdan. Příjmech. Odkaz 
na formulář byl všem členům PS a  SR odeslán 6.2. z emailu novackova@komora.cz  

• Dotazy k DPP a výplatám 2017 – Romana Nováčková, Jana Štěpánová stepanovaj@komora.cz 

5. Plán práce 2018 

Ze strany SR nebyly navrženy žádné nové PK k tvorbě. Sektorovou radou byly navrženy níže uvedené PK k 
revizi v roce 2018.  

Revize PK 

Název PK Status Kód Vedoucí PS Pozn. 

Technik údržby ochran 
2015 

(revize 2019) 
26-072-M 

Ing. Chejn 

 

Montér elektrorozvodných sítí 
2016 

(revize 2020) 
26-048-H  

Montér vnitřních ochran proti 
atmosférickým přepětím 

2016 

(revize 2020) 
26-071-H  

Technik měření v elektroenergetice 
2016 

(revize 2020) 
26-073-M  

Stavbyvedoucí energetických zařízení 
2016 

(revize 2020) 
26-051-M p. Nevělík  

Plán prací na rok 2018 bude doplněn ještě o dvě další revize PK z původního plánu prací SR pro 
elektrotechniku, která byla v rámci restrukturalizace zrušena – viz dále. 

6. Organizace práce v roce 2018 

Pravidla pro složení PS, výši odměn a administraci DPP zůstávají pro rok 2018 stejná. 

Doporučené složení PS: 
• Vedoucí PS – člen SR 

• Člen PS – může být členem SR 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbJTfzvYtpL4P1sAw0pFLh4fdtUx6gXQde76NDPINhHJ_RCA/viewform
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• Člen PS – zástupce AOs (pouze doporučeno) 
• Člen PS – zástupce vzdělavatelů (pouze doporučeno) 

   +  Expert PS (předseda SR) 

Odměna členů PS: 
 Expert PS (předseda SR) = DPP čtvrtletní  (odměna za zastřešení a garanci činnosti všech PS v 

rámci SR) 
 Vedoucí PS + členové PS = DPP / úhrada po předání výstupu, resp. potvrzení akceptačního 

protokolu: 

 NOVÁ PK = 106  hodin disponibilní počet hodin na PS (vedoucí + členové)  
 REVIZE PK = 38 hodin disponibilní počet hodin na PS (vedoucí + členové) 

 předseda SR může být současně placeným členem/vedoucím PS 

 Členové SR nezapojení do plánu tvorby 2018 = dobrovolní členové SR, bez nároku na odměnu. 

 

Administrátor DPP – HKČR 

• Administrátor zajišťuje sběr a kompletaci os. údajů – tj. HKČR 

• Tajemník SR zajistí kontakty na vedoucího a členy PS, včetně navrhovaného počtu hodin: 
jméno, e-mail, mobil – předává koordinátorovi SR + současně administrátorce 
DPP J. Štěpánové 

• Koordinátor SR schválí složení PS z hlediska zastoupených subjektů 

• Administrátorka DPP - stepanovaj@komora.cz, 734 510 844 zajistí os. údaje a připraví DPP v 
pdf, zasílá všem k vytištění a podpisu. Udělení souhlasu s poskytnutím os. údajů 
bude opět součást DPP 

• Člen, vedoucí, expert PS následně zajistí doručení DPP na HKČR   

• Vykazování – výkaz schvaluje vedoucí PS po dokončení PK za celou PS 

 

Stvrzovatelé 

• Koordinátoři – zajistí jmenný seznam s e-maily potenciálních stvrzovatelů, A. Sedláčková  

• Tajemníci - zajištění vypořádání připomínek a případné zapracování podnětů do standardu PK. 
Následně předání SR, která posudky stvrzovatelů dostává před schvalováním k 
dispozici spolu s vypořádáním připomínek z PS a doložení souhlasného stanoviska 

zaměstnavatelů zadavateli.  

• NUV -  administrace DPP = získání os. údajů, uzavření a proplacení DPP 

• Pro revizi PK je třeba získat 3 posudky stvrzovatelů 

• Pro novou PK je třeba získat 5 posudků stvrzovatelů 

 

Dokumenty související s předáním Revize PK (zajišťují vedoucí PS): 
 Záznam o výsledku revize 

mailto:stepanovaj@komora.cz


 

   

  

 Vypořádání připomínek stvrzovatelů PK  

 Záznam z jednání pracovní skupiny (prezenční/distanční jednání)   

7. Harmonogram prací v roce 2018 pro revize 

Sestavení pracovní skupiny 28. 2. 2018 

Vytvoření 1. návrhu PK 15. 4. 2018 

Vypořádání metodických připomínek NÚV 30. 4. 2018 

Zaslání PK stvrzovatelům 20. 5. 2018 

Vypořádání připomínek stvrzovatelů 10. 6. 2018 

Schválení PK v sektorové radě 20. 6. 2018 

Rozpracované PK nelze převádět do dalšího období (roku). 

8. Institucionální a personální posilování sektorových rad 

V rámci restrukturalizace sítě sektorových rad došlo ke zrušení Sektorové rady pro elektrotechniku. Tato 

sektorová rada měla v plánu revizi tří PK. Tyto byly posouzeny na jednání SR pro eneregetiku a dvě z nich 

oborově nejbližší byly převzaty do plánu prací na rok 2018. Jedná se o PK uvedené níže v tabulce.  

Pan předseda Ing. Chejn navrhl jako vedoucího pracovní skupiny pro revizi těchto PK pana Ing. Matouše, 
s nímž tuto problematiku vhledem k jeho nepřítomnosti na jednání SR ještě následně zkonzultoval. Byly 

zmíněny návrhy na personální obsazení pracovní skupiny. Paní koordinátorka byla požádána o případné 
návrhy a kontaktování zástupců zrušené SR pro elektrotechniku (popř. členů příslušných pracovních 
skupin – tvůrců dotčených PK), kteří by se mohli stát členy pracovní skupiny.   

PK převzaté z plánu prací SR pro elektrotechniku v rámci restrukturalizace – revize 2018 

Název PK Status Kód 
Odkaz na aktuální 

podobu PK 
Vedoucí PS 

Samostatný elektrotechnik pro 

elektromagnetickou 

kompatibilitu 

2015 

(revize 2019) 
26-063-R ODKAZ 

Ing.  Matouš 

Samostatný elektrotechnik pro 
elektrostatický výboj 

2016 

(revize 2020) 
26-045-R ODKAZ 

9.  Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu schvalování  PK 

Odborný garant pan Bc. Marx seznámil členy SR s aktuálním stavem PK, zkoušek a autorizací v oblasti 

energetiky. 

Více informací viz příloha č. 2 

 

 

http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1138-Samostatny_elektrotechnik_pro_elektromagnetickou_kompatibilitu/revize-1466
http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-825-Samostatny_elektrotechnik_pro_elektrostaticky_vyboj/revize-1328


 

   

  

10. Seznámení s projektem Mistrovská zkouška – systém 

Zástupce NÚV pan Weinzettl seznámil členy SR s novým projektem Mistrovská zkouška. Členové SR 
posoudili možnost zapojení do projektu. Byla identifikována pouze jedna kvalifikace (profese), kterou by 

bylo možné (vhodné) zpracovat v rámci projektu. Jedná se profesi elektrikáře.  

Více informací viz přílohy č. 3a a 3b  

11. Diskuze, shrnutí úkolů, závěr jednání: 

 

SR schválila: 
Harmonogram prací pro rok 2018  

Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 5 

Výsledek hlasování: 5/0/0/0 (pro/proti/zdržel se/nehlasoval)   
 

 

Termín příštího jednání SR: 14. června 2018 

 

 

Úkoly: 

 Zpracovat a rozeslat zápis z jednání SR včetně příloh 

Termín: v pracovním pořádku  
Zodpovídá: tajemník SR 

 

 Sestavit pracovní skupiny a zpracovat revize PK 

Termín: dle hramonogramu prací 2018 

Zodpovídá: vedoucí pracovních skupin   

 

 

Veškeré Vaše připomínky posílejte na tajemníka Sektorové rady pro energetiku Davida Dušánka, 
tel.: 577 601 243 nebo 606 621 004, e-mail: dusanek@trexima.cz 

 

Zapsal: David Dušánek 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1  Prezenční listina  

Příloha č. 2 Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu schvalování  PK 

Příloha č. 3 Mistrovská zkouška – prezentace 

Příloha č. 4 Mistrovská zkouška – přínosy 
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