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Zápis z jednání Sektorové rady pro energetiku 

Místo: Praha, Svaz průmyslu a dopravy 

Datum: 24. 5. 2017 

Přítomni:  viz prezenční listina   

 

Cíl jednání: 
Cílem jednání bylo seznámit členy sektorové rady se zapojením SR do naplňování a úprav 
Národní soustavy kvalifikací v období 2017-2020, projednat a schválit harmonogram prací na 
tvorbě, resp. na revizích PK v roce 2017 a vznést podněty na činnosti v NSK v roce 2018. Dalším 
cílem jednání bylo seznámit SR s dalšími aktivitami členů SR mimo oblast NSK. 
 

 

1. Informace o organizaci činnosti SR a PS v roce 2017, složení SR 

 

Zahájení jednání 
Předseda SR p. Ing. Chejn přivítal zúčastněné členy SR a zástupce zainteresovaných organizací. 
Tajemník SR seznámil přítomné s programem jednání. 

Realizace Národní soustavy kvalifikací v letech 2017 – 2020. 

15. května 2017 byla podepsána smlouva mezi NÚV a realizátory o NSK v letech 2017 – 2020. 

Oficiální název zakázky je „Zajištění zapojování zaměstnavatelů do tvorby a revizí standardů 
profesních kvalifikací a odpovídajícího materiálně technického zázemí, zkratka „VZ NSK 2020“. 
Zakázka je plném rozsahu financována z prostředků státního rozpočtu ČR.  

Smluvní partneři:  HK ČR, SP ČR, TREXIMA.  

V rámci této smlouvy by mělo být v letošním roce celkem revidováno 300 PK a vytvořeno 40 
nových PK. 

Financování: 
 Předseda SR a členové SR, kteří se podílí na tvorbě/revizích PK. Smluvní vztah (DPP, 

popř. DPČ) s HK ČR. 
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 Další experti mimo SR, kteří se podílí na tvorbě/revizích PK = členové pracovních skupin. 
Smluvní vztah (DPP, popř. DPČ) s HK ČR. 

 Stvrzovatelé – experti v dané problematice mimo pracovní skupinu. Smluvní vztah 
(DPP, popř. DPČ) s NÚV. 

 

Složení PS – základní pravidla se oproti roku 2016 nemění: různorodé složení zaměstnavatelů 
(větší a menší podniky), doporučeno zastoupení vzdělavatelů. Je možné zastoupení max. 2 

členů SR v pracovní skupině. Minimální počet členů PS: 4 (nižší počet členů PS podléhá 
schvalování Koordinační radou). 

- Kontaktní údaje o členech PS (jméno, zaměstnavatel, e-mail, telefon, návrh odměn – 

hodinového zapojení) zajišťuje tajemník ve spolupráci s vedoucím PS, následně předává 
HK ČR k vystavení dohod a informování NÚV o ustavení PS. 

 

Výkazy práce – předpokládá se další zjednodušení (počet hodin vykazovaných v rámci měsíce, 
nikoliv dní). 
 

Podrobnější informace k VZ NSK 2020 – viz příloha č. 2. 

Změna struktury SR: Předseda SR p. Chejn stručně informoval o zvažovaných změnách v složení 
SR, vč. sloučení se SR pro elektrotechniku. Příprava změn v průběhu roku 2017. 

Aktualizace kontaktů: Předseda SR dále vyzval členy SR o zaslání aktuálních kontaktních údajů 
tajemníkovi SR – v případě změny v posledním roce (změna zaměstnatele, názvu 
zaměstnavatele, změna tlf čísla, e-mailové adresy). Aktuální seznam bude následně rozeslán.  

2. Plán tvorby PK v roce 2017 – informace, ustavení a schválení pracovních skupin, vedoucí PS 

Plán tvorby PK v roce 2017, určení vedoucích PS: 

Název PK 

 

Status PK 
Vedoucí 
pracovní 
skupiny 

KÚ/kód PK 

Technik měření dodávky a spotřeby elektrické energie Nová p. Chejn 4 

Montér měření dodávky a spotřeby elektrické energie Nová p. Chejn 3 

Montér elektrických instalací revize 2017 p. Chejn 26-017-H 

Montér elektrických sítí revize 2017 p. Chejn 26-018-H 

Montér elektrických rozvaděčů revize 2017 p. Chejn 26-019-H 
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Harmonogram prací – termíny jednotlivých fází: 
 

 
 

 

Orientační milníky tvorby/revizí PK: 
 

 

 

Montér slaboproudých zařízení revize 2017 p. Chejn 26-020-H 

Montér hromosvodů revize 2017 p. Chejn 26-021-H 

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily revize 2018 p. Matouš 26-036-H 

Montér inteligentních elektroinstalací revize 2018 p. Matouš 26-037-H 

Montér izolovaných vedení revize 2018 p. Matouš 26-038-H 

Montér prací pod napětím NN revize 2018 p. Matouš 26-039-H 

Technik inteligentních elektroinstalací revize 2018 p. Matouš 26-042-M 

Mistr výstavby energetických zařízení Revize + p. Nevělík 26-035-M 

Samostatný projektant elektroenergetických stanic Revize + p. Nevělík 26-040-R 

Samostatný projektant elektroenergetických sítí Revize + p. Nevělík 26-041-R 

Montér prací pod napětím NN do 1000V Revize + p. Matouš 26-049-H 

sestavení 
pracovní 
skupiny 

vytvoření 
1. návrhu 

PK 

vypořádání 
metodických 

připomínek NÚV 

zaslání PK stvrzova- 

telům 

vypořádání 
připomínek 
stvrzovatelů 

schválení SR 

20.6.2017 30.7.2017 15.9.2017 20.9.2017 25.10.2017 30.11.2017 
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Hlasování: 
Předmět hlasování: Harmonogram tvorby nových PK a revizí PK v roce 2017 

Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem:  6 

Výsledek hlasování:  Pro 6  , Proti  0  , Zdrželi se 0 

Závěr:  SR pro energetiku schválila harmonogram pro rok 2017. 

 

Vedoucí PS byli upozorněni, že termíny uvedené v harmonogramu jsou hraniční a bylo by 
vhodné, aby výsledky práce byly NÚV předávány průběžně. Sestavování pracovních skupin pro 

revize PK může začít ihned, u nových PK je třeba vyčkat na schválení tvorby autorizujícím 
orgánem. 

 

Dokladování práce PS: 
 

 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.  
Dokument ve verzi pro rok 2017 bude poskytnut pracovním skupinám. 
 

 Záznam o jednání PS 

Bude využíván i v roce 2017. Dokument ve verzi pro rok 2017 bude poskytnut vedoucím 
pracovních skupin ihned po jejich obdržení. 

 Proškolení PS 

Pracovním skupinám bude poskytnuto školení v prezenční a/nebo distanční formě. Vedoucí PS 
budou o temínech prezenčních školení s předstihem informováni.   

Stvrzovatelé: 
- Experti posuzující kvalitu a adekvátnost Pk zpracované/revidované v PS  

- Stvrzovatelé nejsou členy PS 

- Počet posudků: pro nové PK 5, pro revize 3 

- Koordinátoři – zajistí jmenný seznam s e-maily potenciálních stvrzovatelů. Přehled 
stvrzovatelů by měl být k dispozici do 1 měsíce od sestavení pracovní skupiny. 

- 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. 
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2. Plán tvorby PK v r. 2018 – výzva k podávání námětů 

 

Členové SR byli vyzváni k předkládání námětů na tvorbu nových či revizi stávajících PK. Na 

jednání SR nebyl předložen žádný námět na tvorbu/revizi PK v roce 2018. 

Předseda SR p. Chejn vyzval k rozvaze tvorby PK ve vyšších kvalifikačních úrovních. 
Tajemník požádal o předložení případných námětů formou „rodného listu“ nejpozději do 30. 

srpna 2017.  

 

p. Matouš požádal o předložení předpokládaného objemu prací na PK na období let 2018-2020. 

Pro tento účel tajemník SR zpracuje a do SR předá seznam PK publikovaných v letech 2014-2016 

očištěný o PK revidované v roce 2017.  

 

Dříve předložené náměty: 
Energetický poradce: 
Byl předložen externí RL na tvorbu PK „Energetický poradce“, zpracovaný zástupci 
Českomoravské asociace energetických poradců.  
Diskuse k RL: Sektorová rada nedoporučuje zpracování navrhované PK.  
Argumentace:  

- příliš velký rozsah uvedených odborných oblastí, které by Energetický poradce měl 
ovládat. Podle názoru členů SR a jimi oslovených expertů se takový rozsah znalostí 
nepředpokládá ani mezi poradci působícími v společnostech dodavatelů energií. 

- Velká míra duplicit s obsahem práce energetických specialistů dle Zákona č. 406/2000 
Sb. o hospodaření s energií 

- Jedná se spíše o obchodní činnosti 
 

Energetický auditor: 
Na výzvu SR pro energetiku se SR pro stavebnictví vyjádřila k námětu tvorby PK „Energetický 
auditor“: touto PK se SR pro stavebnictví začala zabývat cca před 5 lety. RL byl opakovaně 
předložen MPO a ministerstvem pokaždé zamítnut s poukazem na neslučitelnost navrhované 
Pk se stávající legislativní praxí. 
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Citace z vyjádření MPO k návrhu RL Energetický specialista (de facto Energetický poradce): 

 

 

SR pro energetiku vzala informaci SR pro stavebnictví na vědomí. Námět na tvorbu PK 
Energetický auditor nebude v roce 2017 dále řešen. 
 

3. Aktuální informace o počtu AOs a realizovaných zkoušek, informace o aktuálním 
stavu doposud zpracovaných PK v gesci SR 

 

MŠMT v březnu 2017 schválilo PK: 
Montér kabelových technologií pro silnoproud 26-013-H 

Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H 

Montér měření v elektroenergetice 26-081-H 

 

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.  

 

Přítomným členům SR byly představeny změny v metodice tvorby PK v oblastech: 
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- Aktuálnost praxe v požadavcích na Autorizovanou osobu 

- Seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky na BOZP a PO 

- Prostorové vybavení jako součást požadavků na materiálně technické vybavení pro 
zkoušku 

- Zákony, předpisy a pod jako součást požadavků na materiálně technické vybavení 
- Požadované potvrzení o zdravotní způsobilosti 

 

Podrobný přehled změn je součástí prezentace aktuálního stavu NSK – příloha č. 3. 
 

4. Další aktivity a náměty členů SR pro energetiku 

 

Tajemník SR vznesl dotaz, zda má některý člen SR možnost a zájem publikovat článek o NSK 
v sektoru energetiky. TREXIMA nabízí vzorový článek a pomoc se specifikací článku pro 
energetiku.  

P. Chejn nabídl publikování článku v časopise „Energetika“. 
p. Vojíková požádala o přiložení vzorového článku o NSK do příloh zápisu. 
 

Upozornění SR pro energetiku, že oproti dohodě s MPO stále dochází k udělování akreditací 
k PK Elektrické instalace, Elektrické rozvody a Elektrická zařízení, jež byly již v roce 2013 

nahrazeny sadou PK: Montér elektrických rozvaděčů, Montér elektrických instalací, Montér 
elektrických sítí, Montér slaboproudých zařízení a Montér hromosvodů bylo předáno Týmu 
operativního řízení (dříve Koordinační rada) jako podnět k řešení.  
 

P. Chejn sdělil, že v poslední době už k tomuto nedochází a podnět není potřeba nadále řešit.  
 

 

SR schválila: 
 Harmonogram NSK pro rok 2017 (PK ke zpracování, vedoucí PS, termíny prací) 
 Nedoporučení zpracování PK Energetický poradce 

 Nedoporučení zpracování PK Energetický auditor 

 

Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem:  6 

Výsledek hlasování:  Pro 6  , Proti  0  , Zdrželi se 0 

 

 

Úkoly: 
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh 

Termín: 31. 5. 2017 

Zodpovídá: tajemník 
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Zpracovat a do SR předat seznam PK publikovaných v letech 2013-2016 očištěný o PK 
revidované v roce 2017. 

Termín: 31. 5. 2017 

Zodpovídá: tajemník   
 

Ustavit pracovní skupiny pro revize PK z plánu 2017 

Termín: 30. 6. 2017 

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

Ustavit pracovní skupiny pro tvorbu nových PK z plánu 2017 

Termín: návazně na souhlasná stanoviska NÚV, AOrg 

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

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

Termín: 30. 8. 2017 

Zodpovídá: členové SR  
 

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

Termín: 30. 9. 2017 

Zodpovídá: Ing. Chejn, tajemník 

 

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

Termín: 30. 6. 2017 

Zodpovídá: členové SR, 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: Informace k VZ NSK 2020 

Příloha č. 3: Aktuální stav NSK – SR pro energetiku 

Příloha č. 4: Vzorový článek o NSK 
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