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ÚVOD 
SHRNUTÍ INFORMACÍ Z POSOUZENÍ STAVU SEKTORU 

Cílem Sektorové dohody pro energetiku je vyřešit nedostatek odborníků a specialistů pro stávající  

a nové technologie v  oboru ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  

a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Energetika je strategickým oborem s vysokou náročností na 

kvalifikace pracovníků. Odborníky je nutné vychovávat průběžně, budou potřeba nejen v samotných 

energetických a průmyslových provozech, ale i v nadstavbových a souvisejících institucích (úřady v ČR 

nebo evropské instituce, ve kterých má ČR zastoupení). Pro celý obor je důležité, aby o energetice 

jednali pouze odborníci. Spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bude probíhat při 

řešení problému v oblasti teoretické a praktické přípravy pro povolání, především při přípravě 

pedagogů, učebních materiálů, pomůcek. S Ministerstvem průmyslu a obchoduje nutné hledat 

především řešení v oblasti legislativy a podpory při zavádění nových technologií.  

 

Rámcové problémy oboru z hlediska RLZ 

Existence problému u klasických odborností trvá několik let a neustále se rozšiřuje na více odborností. 

Pokles počtu žáků na středních školách v elektrotechnických oborech s maturitou a tříletých učebních 

oborech je za posledních pět let skoro třikrát rychlejší, než je pokles způsobený demografickým 

vývojem. V současné době probíhají hluboké změny v celém sektoru elektroenergetiky. Ke klasickým 

odbornostem se přidává škála odborností v obnovitelných zdrojích, odbornosti v elektromobilitě, 

inteligentních sítích a dalších. U všech těchto oborů lze v blízké budoucnosti očekávat bouřlivý vývoj, 

spojený s rozvojem elektrotechniky a jejich aplikací do běžného života, který musí být zajištěn 

dostatečným množstvím kvalifikovaných pracovníků. 

 

Detailní specifikace problémů 

Dopady do sektoru energetiky se projevují zaostáváním oproti ostatním státům Evropské unie. Některé 

technologie nejsou zatím v České republice vůbec známy, proto je v souvislosti se změnami v oboru 

nutné v předstihu připravovat generaci techniků a dělníků, kteří je budou schopni realizovat a podílet 

se na jejich údržbě. Již nyní je zřejmé, že firmy budou mít problémy především při zadávání velkých 

zakázek, protože současní pracovníci jsou v předdůchodovém nebo důchodovém věku a za několik let 

tedy nebudou v České republice odborníci schopní realizovat tyto složité provozní systémy. 

 

Hlavní příčiny, proč k danému stavu došlo 

- Technickým oborům obecně není věnována dostatečná pozornost. 

- U nových technologií nejsou připravováni pedagogové, učební materiály ani legislativa. 
- Mladá generace projevuje malý zájem o studium energetických odborností. 

- Žáci i jejich rodiče jsou nedostatečně motivováni.  

 

Základní informace o oboru energetiky 

Viz příloha č. 1 
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I. Strategická část  
sektorové dohody 

Vizí sektorové dohody je zajistit do budoucna dostatečný počet kvalifikovaných odborníků a specialistů 

pro stávající a nové technologie v energetice tak, aby se Česká republika vyrovnala vyspělým státům 

v oblasti využívání nových technologií. Zároveň je nutné udržet kontinuitu kvality a kvantity odborníků 

v energetice při jejich přípravě a růstu, a flexibilitu působení v rámci Evropské unie. Pro dosažení 

těchto cílů je klíčová spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem 

průmyslu a obchodu, školami a zaměstnavateli.  

 

Sektorová dohoda se uzavírá s cílem zajistit koordinaci aktivit zúčastněných subjektů na trhu práce, 

které budou ovlivňovat rozvoj lidských zdrojů v oboru energetiky.  

 

Sektorová dohoda pro energetiku respektuje záměry a cíle deklarované v Národní dohodě zaměřené 

na průřezová témata a v Regionálních sektorových dohodách pro Jihočeský a Olomoucký kraj, na 

jejichž opatření podle potřeb vhodným způsobem navazuje, případně je doplňuje. 

 

Sektorová dohoda není právně vymahatelná, ale vytváří organizační, morální a etický rámec pro 

všechny účastníky. Umožňuje konkretizovat jednotlivé záměry, definovat reálné cíle a výstupy 

nezbytné pro úspěšné splnění záměru.  

 

 

 Cíle SD: 

 

1. cíl Identifikace technologií, které budou v příštích letech pro energetiku stěžejní, 

včetně jejich ukotvení do školních vzdělávacích programů, Národní soustavy 

kvalifikací a Národní soustavy povolání, a vytvoření systému vzdělávacích 

dokumentů pro nové kvalifikace 

 

2. cíl Vytipování vhodných středních škol pro zavádění výuky nových technologií, dohoda 

o spolupráci mezi zřizovateli škol, školami a průmyslovými partnery a prezentace 

těchto škol a energetických oborů široké veřejnosti 

 

3. cíl Vytvoření technických a organizačních podmínek pro systém stáží pro pedagogy 

a žáky v energetických firmách v návaznosti na Národní dohodu  



ffiffifiF §rW- ffif;lt§§§§ou,

DEKLARACNI CLANEK
strategických partnerů sektorové dohodyl

Sektorová dohoda je uzavír:ána pod patronací níže podepsaných reprezentantŮ, kteří se zavazujÍ,
že budou svou autoritou a svým jednáním pŮsobit na vytváření aktivních prostředí

k naplnění uvedených cílŮ sektorové dohody.

Nasměrování podpory strategických partnerů SD směrem k naplnění cíIů:

zpŮsob podpory (případně kontroly) cílŮ i opatření sektorové dohody a ze strany vrcholových
orgánŮ - strategických partnerŮ sektorové dohody
doporučení realizačních partnerŮ a jejich rolí v sektorové dohodě.

Náměstek ministra prŮmyslu
a obchodu čR

Náměstek ministryně práce
a sociálních věcí čR

Ing. Dagmar Kuchtová
Generální ředitelka

Svazu prŮmyslu a d vy čn

svazu-wačeského

JUDr. Martin Havel
Předseda školské komise Asociace trajŮ Čn

V Praze, dne 31. května 2015

4

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
áměstek ministra školství,
mládeže a tělovýchovy CR

Ing. Jan Marek

M

borového svazu energetikŮ
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II. Realizační část  
sektorové dohody 

 

Pro řešení problematiky v oblasti RLZ pro předmětnou oblast a pro dosažení cílů uvedených v I. části 

sektorové dohody jsou vytyčena následující opatření. 

 

Opatření sektorové dohody směřující k zadaným cílům: 
 
 

 

1. cíl Identifikace technologií, které budou v příštích letech pro energetiku stěžejní, 

včetně jejich ukotvení do školních vzdělávacích programů, Národní soustavy 

kvalifikací a Národní soustavy povolání, a vytvoření systému vzdělávacích 

dokumentů pro nové kvalifikace 

Opatření: 

1.1 Definování nových/aktualizovaných jednotek práce v NSP 

1.2 Definování potřebných kvalifikací, včetně jejich ukotvení do ŠVP, NSK a NSP (obnovitelné zdroje, 

elektroenergetika, přenos energie, teplárenství, Smart grids, akumulace energie) 

1.3 Zpracování nových / modernizovaných profilů absolventů počátečního vzdělávání a nových 

/aktualizovaných profesních kvalifikací pro další vzdělávání, navazujících na nové  

a aktualizované jednotky práce v NSP 

1.4 Zpracování obsahového rozšíření o nové technologie a vytvoření učebních materiálů v rámci 

školních vzdělávacích programů 

 

2. cíl Vytipování vhodných středních škol pro zavádění výuky nových technologií, dohoda 

o spolupráci mezi zřizovateli škol, školami a průmyslovými partnery a prezentace 

těchto škol a energetických oborů široké veřejnosti 
Opatření: 

2.1 Vytipování vhodných středních škol ve vybraných krajích, které se stanou páteřními školami pro 

 zavádění výuky nových technologií. Jedná se o Středočeský kraj, Plzeňský kraj, 

Královéhradecký kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj 

a Jihomoravský kraj 

2.2 Vytvoření systému páteřních středních škol, které budou zavádět výuku nových technologií, 

dohoda mezi zřizovateli škol, školami a průmyslovými partnery 

   2.3 Prezentace páteřních středních škol a energetických oborů v jednotlivých krajích, například 

prostřednictvím veletrhů středních škol, veletrhů studijních příležitostí, dnů otevřených dveří. 

Na těchto akcích se budou školy představovat, žáci obdrží informace o studijních oborech, apod. 

Informace mohou být předávány nejen pedagogy, ale například také úspěšnými absolventy škol, 

atd. V rámci propagace bude prezentováno propojení páteřních středních škol s průmyslovými 

partnery prostřednictvím účasti jejich zástupců. 

 

3. cíl Vytvoření technických a organizačních podmínek pro systém stáží pro pedagogy a 

žáky v návaznosti na Národní dohodu 

Opatření: 

3.1 Vytvoření technických a organizačních podmínek pro systém stáží pro pedagogické pracovníky, 

tj. vytvoření manuálu a vzorových dohod, včetně financování 

3.2 Vytvoření technických a organizačních podmínek pro systém stáží pro žáky 



;H$flF §llffiÉ[r,ffi:r- ii|,§ffiiť§o,,

poDplsy REALIzAčnícn pARTNenů
sE DOHODY PRO ENERGETIKU

Mgr. Jan Ma MBA
předseda Asociace
a elektrotechn vzdělávání

.*
tng. Štefan Duháň

Ředitel Odboru trhu práce
Ministerstva práce a sociálních věcíM i nisterstva školství, mládeže a tělornýchovy

Vedoucí Odboru lidských zdrojŮ
Pražská teplárenská a.s.

Asociace energetických manažerŮ

ílto l
\t C.t"Y"-\\cs,l-__

Ing. Alena Patzenhauerová
Vedoucí útvaru personalistiky a mezd

Plzeňská teplárenská, a.s.

v praze, an" ..§l.,.F-:......... 2015

6

svazu zaměstnavatelů

bát, MBA
a dalšího vzdělávání

Předseda Sektorové rady pro energetiku

, nnárea naarkušovská
odboru personalistiky ČeRS,

Ing. Josef LejČek

Ing. Radek Lucký
Jednate| E.ON Česká republ
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III. Akční plán 
sektorové dohody 

 

Obsahem této části sektorové dohody je konkrétní vymezení akcí, které vedou k plnění 

opatření z II. části SD: 

 

Akční plán bude zajišťován partnery, kteří podepsali bilaterální závazky spolupráce (viz příloha č. 2 

až .....). 

 

Akční plán Sektorové dohody pro energetiku 
 

Č. 
Akce podporující příslušné 

opatření 
Výkonní partneři 
sektorové dohody 

Termín 
realizace      

Výstupy 
Podpisy 

viz 
příloha č. 

1. CÍL: Identifikace technologií, které budou v příštích letech pro energetiku stěžejní, včetně jejich ukotvení 
do ŠVP, NSK a NSP, a vytvoření systému vzdělávacích dokumentů pro nové kvalifikace 

 1.1 Definování nových / aktualizovaných jednotek práce v NSP 

1.1.1 

Analýza současného stavu 
v potřebách zavádění nových 
technologií a určení cílového 
stavu 

SR pro energetiku 31.10.2015 

Materiál identifikující nové 
technologie a navazující potřeby 
z hlediska kvalifikovaného 
personálu, zajišťující jejich 
rozvoj v ČR (výstup z analýzy) 

 

1.1.2 
Definování nových / aktualizo-
vaných jednotek práce v NSP 

SR pro energetiku,  
FDV 

31.12.2015 Seznam jednotek práce  

 1.2 Definování potřebných kvalifikací, včetně jejich ukotvení do ŠVP, NSK a NSP 

1.2.1 Definování nových kvalifikací SR pro energetiku 31.12.2015 Seznam nových kvalifikací  

 1.3 Zpracování nových / modernizovaných profilů absolventů počátečního vzdělávání a nových / aktualizovaných PK pro 
další vzdělávání, navazujících na nové a aktualizované JP v NSP 

1.3.1 

Zpracování nových/aktualizo-
vaných profilů absolventů po-
čátečního vzdělávání, PK pro 
další vzdělávání navazujících 
na jednotky práce v NSP 

SR pro energetiku,  
energetické firmy, 
AEEV, FDV 

2016-2017 
Nové/aktualizované profily 
absolventů a profesní kvalifikace 

 

 1.4 Zpracování obsahového rozšíření o nové technologie a vytvoření učebních materiálů v rámci ŠVP 

1.4.1 
Vytvoření učebních materiálů 
v rámci ŠVP 

Vybrané páteřní 
školy v krajích, 
krajské úřady (radní 
pro školství), AEEV 

2016-2017 Nové učební materiály  

2. CÍL: Vytipování vhodných SŠ pro zavádění výuky nových technologií, dohoda o spolupráci mezi zřizovateli 
škol, školami a průmyslovými partnery a prezentace těchto škol a energetických oborů široké veřejnosti 

2.1 Vytipování vhodných SŠ ve vybraných krajích jako páteřní školy pro zavádění výuky nových technologií 

2.1.1 
Analýza struktury škol 
v jednotlivých krajích 

AEEV, energetické 
firmy 

1.Q/2016 
Přehled škol zajišťujících výuku 
elektrotechnických oborů 
(výstup z analýzy) 

 

2.1.2 
Vytipování SŠ v krajích, které 
se stanou páteřními školami 
pro výuku nových technologií 

Vybrané páteřní 
školy v krajích, 
energetické firmy 

1.Q/2016 

Přehled škol s výukou 
elektrotechnických oborů 
vhodných pro výuku nových 
technologií v jednotlivých krajích 
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Č. 
Akce podporující příslušné 

opatření 
Výkonní partneři 
sektorové dohody 

Termín 
realizace      

Výstupy 
Podpisy 

viz 
příloha č. 

2.1.3 

Projednání zapojení 
předpokládaných páteřních 
škol pro výuku nových 
technologií s jejich zřizovateli 

Krajské úřady (radní 
pro školství) 

1.Q/2016 
Souhlas zřizovatelů škol se 
zařazením vytipovaných škol do 
výuky nových technologií 

 

2.1.4 
Projednání zapojení s 
určenými školami do systému 

Vybrané páteřní 
školy v krajích 

1.Q/2016 
Souhlas vedení škol se zařaze-
ním do systému výuky nových 
technologií 

 

 2.2 Vytvoření systému páteřních SŠ zavádějících výuku nových technologií, dohoda mezi zřizovateli škol, školami a 
průmyslovými partnery 

2.2.1 
Vytvoření systému páteřních 
SŠ, které budou zavádět 
výuku nových technologií 

Vybrané páteřní 
školy v krajích, AEEV 

2.Q/2016 
Popis a identifikace oborů, 
způsobů spolupráce škol a firem, 
dalších firem atd. 

 

 2.3 Prezentace páteřních SŠ a energetických oborů v jednotlivých krajích 

2.3.1 
Vytvoření mediální strategie 
prezentace vybraných 
páteřních středních škol 

AEEV 2016 Strategie medializace  

2.3.2 

Prezentace vybraných 
páteřních SŠ a průmyslových 
partnerů na regionálních a 
celorepublikových akcích 

Vybrané páteřní 
školy, průmysloví 
partneři 

2016 a dále 
průběžně 

Prezentační materiály páteřních 
středních škol a průmyslových 
partnerů 

 

3. CÍL: Vytvoření techn. a organizačních podmínek pro systém stáží pro pedagogya žáky v návaznosti na ND 

3.1 Vytvoření technických a organizačních podmínek pro systém stáží pro pedagogické pracovníky, tj. vytvoření manuálu a 
vzorových dohod, včetně financování 

3.1.1 

Vytvoření manuálu ke stážím 
pedagogických pracovníků 
v energetických firmách 
(smlouvy, podmínky, 
financování, dozor, kontrola 
apod.) v návaznosti na ND 

Vybrané páteřní 
školy v krajích, 
krajské úřady (radní 
pro školství) 

2.Q/2016 
Manuál ke stážím pro 
pedagogické pracovníky 

 

3.1.2 

Vytvoření technických a 
organizačních podmínek pro 
systém stáží pro pedagogické 
pracovníky v energetických 
firmách v návaznosti na ND 

AEEV, energetické 
firmy 

2.Q/2016 

Identifikace pracovišť a 
zaměstnanců zajištujících stáže 
pro pedagogy, návrhy smluv 
mezi školami a firmami 

 

3.2 Vytvoření technických a organizačních podmínek pro systém stáží pro žáky 

3.2.1 

Vytvoření manuálu ke stážím 
pro žáky v energetických 
firmách (smlouvy, podmínky, 
financování, dozor, kontrola 
apod.) v návaznosti na ND 

Vybrané páteřní 
školy v krajích, 
energetické firmy 

3.Q/2016 Manuál ke stážím pro žáky  

3.2.2 

Vytvoření techn. a organizač-
ních podmínek pro systém 
stáží pro žáky v energetických 
firmách v návaznosti na ND 

AEEV, energetické 
firmy 

3.Q/2016 

Identifikace pracovišť a 
zaměstnanců zajišťujících stáže 
pro žáky, návrhy smluv mezi 
školami a firmami 
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Mgr. Jan
předseda Asociace
a

PODPISY VÝKONNÝCn
sE É oonoDy pRo

Lu

vzdě|ávání

PARTNERŮ
ENERGETIKY

Podílí se na plnění akce č.

Podílí se na plnění akce č.

Podílí se na plnění akce č.

Podílí se na plnění akce č.

L.\.Lt 3"4. L, \ z.,t l 5 .z.L
Podílí se na plnění akce č.

2../ 2l 2 3.7l g / Z 3.Z,/t3,Z.2.
Podílí se na plnění akce č.

4" //, J ,4r/, 3
Podílíse na plněníakce č.

9

v energetice

Předseda Sektorové rady pro energetiku

pověřen řízením Fondu dalšího

a výrobní ředitel

Ředitel útvaru personalistika ČEZ, a. s.

Ing. Libor Benda
Odboru lidských zdrojŮ

Pražská teplárenská a.s.



PODPISY VYKONNYCH
SEKTOROVÉ DOHODY PRO

pARTNrnů
ENERGETIKU

§ ,,1-1-. l 1 2.2. I L.2. 4

Podílí se na plnění akce č.

j r > , \ \ 2 , \.) 2
l"-) , l

\r'3'§Vav\o§a-
Ing. Alena Patzenhauerová

Vedoucí úWaru personalistiky a mezd
Plzeňská teplárenská a.s.

Specialista personalistiky a mezd
Elektrárny Opatovice, a.s,

Podílí se na plnění akce č.

2,3.2;3.1.2; 3.2.1

/,/,2,, /,2,,í
Podílí se na plnění akce č.

^u/rl',
Robin Čejka, MBA
Teplárna Otrokovice a.s.

Podílí se na plnění akce č,

2.3.21 3.L.2

,1.}.Z, j 4.2, 3-Z /
poóílí se na plnění akce č.

10

Ing. Radek Lucký
Jednatel E.ON Ceská repu

Mgr. Andrea Markušovská
odboru personatistika ČEPS, a.s.

Předseda představenstva RGV a.s.

Špaček, CSc.
ředitel EGÚ Brno, a.s.

Podílí se na plnění akce č.
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K Sektorové dohodě pro energetiku budou přistupovat další výkonní partneři s uvedením 

čísla akcí / bilaterálních dohod, kterých se budou účastnit v souladu s Akčním plánem. 

 

PaedDr. Milan Němec, MBA, Krajský úřad Středočeského kraje 

Jiří Struček, Krajský úřad Plzeňského kraje 

Mgr. Táňa Šormová, Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

JUDr. Tomeš Vytiska, Krajský úřad Jihočeského kraje 

Ing. Jana Fialová, Krajský úřad Kraje Vysočina 

Jana Vaňhová, Krajský úřad Ústeckého kraje 

PaedDr. Libor Lenčo, Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Mgr. Jiří Janda, Krajský úřad Jihomoravského kraje 

 

Energetické a elektrotechnické školy v jednotlivých krajích 
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Seznam zkratek 

AEEV Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání 

AOs autorizovaná/é osoba/y 

ČR Česká republika 

DV další vzdělávání 

FDV Fond dalšího vzdělávání 

JP jednotka práce 

KÚ Krajský úřad 

MŠ mateřská škola 

ND Národní dohoda 

NSK Národní soustava kvalifikací 

NSP Národní soustava povolání 

NÚV Národní ústav pro vzdělávání 

PK profesní kvalifikace 

Q čtvrtletí 

RLZ rozvoj lidských zdrojů 

RSD regionální sektorová dohoda 

RVP rámcový vzdělávací program 

SD sektorová dohoda 

SOŠ střední odborná škola 

SP ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR 

SR sektorová rada 

SŠ střední škola 

ŠVP školní vzdělávací program 

ÚP ČR Úřad práce České republiky 

VŠ vysoká škola 

ZŠ základní škola 

 


