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ANOTACE PRŮBĚHU JEDNÁNÍ 20. VALNÉ HROMADY ASOCIACE ENEREGETICKÉHO A 

ELEKTROTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, z.s. (DÁLE TAKÉ „AEEV“) 

 

Dne:  17. února 2021 
 
Místo:  SŠ-COPTH, Praha, Poděbradská 1/179 / Distančně – Teams  
 
Účast:  __ řádných členů (viz. prezenční listina); __ % členské základny  
 
 

Zahájení zasedání: Mgr. Jan Mareš, MBA, Ing. Pavel Chejn  

Přivítání členů AEEV 
Poděkování za zapůjčení prostor řediteli SŠ-COPTH / Vysvětlení postupu v organizaci a průběhu 
VH distančním způsobem, aplikace § 19. odst. 1, zákona č. 191/2020 Sb.  
    
Úvod jednání – procesní náležitosti:  
- Řízení zasedání: Ing. Pavel Chejn, výkonný tajemník sekretariátu AEEV 
- Hlasováním byl schválen: jednací a volební řád, schválen program VH a volba orgánů  

• Předseda VH: Ing. Pavel Chejn  

• VH schválila návrhovou komisi v tomto složení: ______________________ 

• Zapisovatel: Mgr. Jan Mareš, MBA 

• Ověřovatel: Mgr. Josef Ležal 
 

Zpráva o činnosti AEEV za období od 19. VH, která se uskutečnila 20. února 2020 (Mgr 

Mareš):  

I. Stručná anotace a doplnění informací z plnění usnesení 19. VH a činnosti AEEV:  
 

1. Činnost Rady AEEV, informovanost členů AEEV: 
 

a) Rada AEEV se v uplynulém období sešla celkem na 2 formálních zasedáních; formální z
asedání se uskutečnila vždy při příležitosti některé z akcí, které AEEV pořádala, resp. na k
terých se podílela.  
Převážná část komunikace probíhala v online prostředí – využití firemního  Microsoftové 
platformy Teams.  

b) Dozorčí rada AEEV zasedala v rámci jednání Rady AEEV.  
 

 
2. Aktivní zastoupení v řídících orgánech Unie školských asociací CZESHA / Aktivní   

zastoupení v KR CZESHA 

a) Předseda Rady AEEV zaslal v souladu s nominací na 17. VH seznam zástupců AEEV v KR 
CZESHA předsedovi NR CZESHA 

 
b) Mgr. Mareš. MBA vykonává funkci místopředsedy NR CZESHA; v případech nepřítomnosti 

zastupoval na jednáních Mgr. Mareše Ing. Tomáš Führer, který je také předsedou KR 
CZESHA Moravskoslezského kraje.  
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c) Zastupování školských profesních asociací (CZESHA), resp. dalších profesních sdružení, 

například Svazu měst a obcí ve stálých a nebo dočasných ústředních poradních orgánech, 
například:  

- Monitorovací výbor OP VVV,  
- Plánovací komise programu VVV,  
- Širší metodický tým projektu Mistrovská zkouška – systém 
- Přípravný výbor nového programovacího období programu J. A. Komenský 
- Stálá konference ředitelů projektu Systém podpory profes. vzdělávání učitelů  

a ředitelů   
- Pracovní skupina MMR pro Jednotné metodické prostředí nového programovacího ob

dobí 
- Externí pracovní skupina programu ERASMUS+ pro odborné vzdělávání  

 
- Poděkování zástupcům AEEV za činnost v krajských poradních orgánech a orga-

nizacích, zejména KR CZESHA, řídící orgány projektů, účast ve Výborech pro výcho_ 
vu, vzdělávání a zaměstnanost atd.  

 
3. Sociální partnerství „AEEV“ 
➢ Elektrotechnický svaz český  
➢ Asociace energetických manažerů 
➢ Český svaz zaměstnavatelů v energetice  
➢ Hospodářská komora ČR 
➢ Národní pedagogický institut   
➢ Svaz průmyslu a dopravy ČR  
 

4. Doplňující informace:  
➢ Signatář Sektorové dohody pro energetiku  
➢ Zapojení do Sektorové rady pro energetiku:  
 AEEV je zapojena do členství prostřednictvím člena Rady AEEV Ing. Pavla Chejna; 
 význam členství spočívá ve výstupech z aktivit zaměřených na aktualizace Národní 

soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací propojení těchto soustav, resp. profesních 
kvalifikací s Rámcovými vzdělávacími programy a tvorbu jednotek učení ECVET   

➢ Členství v Expertní komisi pro RLZ Svazu průmyslu a dopravy ČR 
Mgr. Jan Mareš, MBA, Ing. Jan Staněk (část roku), Mgr. Josef Ležal  

➢ Zastoupení v Pracovním týmu Rady hospodářské a sociální dohody ČR pro vzdělávání a 
lidské zdroje (malá tripartita): v rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy (Ing. Štěp
án Harašta)  

➢ Oborové skupiny pro Elektrotechniku a telekomunikace:  

Mgr. Jan Mareš, MBA; Ing. Jaroslav Černý  
 
 
5. Projekty, národní přehlídky, semináře, mezinárodní spolupráce  
➢ Většina akcí byla pro rok 2020 z důvodu mimořádných opatření covid-19 zrušena.  
➢  Projekt pilotního ověření – zavedení prvků duálního systému v Moravskoslezském kraji (s

polupráce SŠ elektrotechnická Ostrava – ČEZ a.s.) 
➢ Motivační program „Prokopa Diviše“ – SŠ, AEM a ČEZ Distribuce a.s. – zapojeno 10 škol (

výběr ČEZ Distribuce a.s.)  
➢ Vydání dílenské příručky pro elektrotechnické obory vzdělání.  
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➢ Pracovní skupina pro energetiku projektu „Mapování budoucích kompetencí jako  
součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“,  
Kompetence 4.0“  

 
6. Připomínkování legislativy a aktivit v oblasti školství v rámci vnitřního a vnějšího 

připomínkovacího řízení na MŠMT; zejména:  
- Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+ 

- Navýšení platů PP a NPp v rámci novely Nařízení vlády o platu ve veřejných službách (zde 

stanovisko na 9% v tarifním platu u PP a 4% u NPp).  

- Stanovisko k mimořádné legislativně a doporučením k průběhu druhého pololetí školního 

roku 2019/2020 a průběhu školního roku 2020/2021. 

- Stanovisko k doporučení Svazu průmyslu a dopravy a MŠMT pro zaměstnavatele k zajištění 

hygienických podmínek při realizaci praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů 

v době mimořádných opatření, zejména pandemie covid-19.  

7. Informovanost členské základny:  

a) Zasíláním emailových zpráv o aktuální legislativě, metodických pokynech a metodických 

doporučeních; emailové zprávy zahrnovaly také přílohy s platnými dokumenty  

b) Zveřejňování dokumentů v rámci „Aktualit“ na webových stránkách asociace:  

www.aeev.eu  

 
II. Zpráva o hospodaření za uplynulé období / Návrh rozpočtu na rok 2021 (Ing. Pavel Chejn):   

a) V současnosti se zpracovává přiznání k dani právnické osoby, proto zpráva o hospodaře- 
ní není úplná. Přesto poskytuje věrný obraz o hospodaření AEEV za uplynulé období.  
Hospodaření není ztrátové a není potřeba zvyšovat členské příspěvky.   

- Zpráva o hospodaření AEEV za rok 2020 (základní položky):  

• Příjmy:  66 000 Kč  

• Výdaje:  56 800 Kč, z toho:  
o Poplatek za členství v Unii školských asociací:     8 800 Kč 
o Činnost sekretariátu      28 000 Kč 

Poštovné, správa IT, telefonní poplatky, vedení účetnictví a daňové  
přiznání, správa webových stránek, bankovní poplatek apod.   

o Cestovné           6 000 Kč  
o Zajištění VH, zasedání Rady a Dozorčí rady      3 000 Kč  
o Exkurze           6 000 Kč  
o Materiální zabezpečení IT (tisk apod.)        5 000 Kč  

 
- Hrazení příspěvků probíhá formou úhrady faktury zaslané sekretariátem AEEV (výkonný 

tajemník).  
 

- Výzva členským subjektům:  Při jakýchkoliv změnách, například změna názvu,  
adresy školy atd. je nutné okamžitě tyto změny hlásit na sekretariát AEEV buď  
písemně nebo na email: chejnp@seznam.cz 

 
 
 

http://www.aeev.eu/
mailto:chejnp@seznam.cz
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b) Návrh rozpočtu na rok 2021:  

Příjmy:   66 000 Kč  
Výdaje:  66 000 Kč, z toho:  

o Poplatek za členství v Unii školských asociací:    8 800 Kč 
o Činnost sekretariátu      30 000 Kč 

Poštovné, správa IT, telefonní poplatky, vedení účetnictví a daňové  
přiznání, správa webových stránek, bankovní poplatek apod.   

o Cestovné         6 000 Kč  
o Zajištění VH, zasedání Rady a Dozorčí rady     3 000 Kč  
o Exkurze        10 000 Kč  
o Materiální zabezpečení IT (tisk apod.)       5 200 Kč  

 
 
 

III. Zpráva dozorčí rady: 
 

Dozorčí rada v roce 2020 dohlížela nad činností AEEV při vykonávání její činnosti a  
kontrolovala, zda postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami a usne- 
sením Valné hromady. 
 
Za rok 2020 dozorčí rada jednala na dvou prezenčních zasedáních, přičemž vždy byla  
usnášeníschopná. Dále pak jednala společně s Radou AEEV v rámci distančních jednání. 
Rada a předseda, AEEV poskytují členské základně pravidelně informovuje o řešení 
aktuální problematiky v oblasti českého školství a v oblasti spolupráce škol a sociálních  
partnerů.  
   
Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2020 také zaměřena na výsledky hospodaření.  
Dozorčí rada konstatuje, že finanční prostředky jsou vynakládány účelně a vždy v souladu  
se závěry Valného hromady a v souladu s posláním a cíli AEEV. Všichni funkcionáři v Radě 
a Dozorčí radě vykonávají svoji činnost bez nároku na odměnu.  
 
Závěr:  
Dozorčí rada měla průběžně k dispozici všechny nezbytné podkladové materiály týkající  
se činnosti AEEV. Na základě získaných poznatků dozorčí rada konstatuje, že činnost  
AEEV byla plně v souladu s jeho povinnostmi, vyplývajícími z obecně závazných předpisů, 
stanov a rozhodnutí valných hromad. 
Na základě svých kontrolních poznatků doporučuje Valné hromadě schválit Zprávu o čin- 
nosti za rok 2020 a Výsledky hospodaření za rok 2020.  
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IV.  Základní orientace do dalšího období činnosti:   

- Udržení pozice v NR CZESHA ve funkci místopředsedy NR.  
- Aktivní zastoupení v krajských Radách Unie školských asociací. 
- Připomínkování a stanoviska k legislativě středního vzdělávání 
- Připomínkování a stanoviska v oblasti přijímání ke studiu na středních školách a vize 

přijímání v rámci přijímacích zkoušek = vyhodnocení nově nastaveného systému 
-  Aktivní role zástupců AEEV v poradních orgánech (republika, kraje), resp. odborných 

komisích a orgánech na národní úrovni. 
- Pořádání (spolupořádání) seminářů, konferencí a exkurzí 
- Aktivní spolupráce se sociálními partnery  
- Prosazování smluvních ustanovení Sektorové dohody pro energetiku v regionech  
- Podpora energetického vzdělávání v regionech  

 
 

V. Volba orgánů AEEV:  
- Volba Rady AEEV:  

Valná hromada zvolila do Rady tyto zástupce členských subjektů AEEV:  
Ing. Tomáš Führer, Ing. Pavel Chejn, Ing. Miloš Kodad, Mgr. Jan Mareš, MBA,  

Ing. Pavel Zasadil    

 

Rada na svém prvním zasedání dne 17. 2. 2021 zvolila předsedou Rady: Mgr. Jan 

Mareš, MBA a místopředsedou Rady: Ing. Tomáš Führer 

 

Tajemníka AEEV vykonává: Ing. Pavel Chejn  

 
- Volba Dozorčí rady AEEV  

Valná hromada zvolila do Dozorčí rady tyto zástupce členských subjektů AEEV:  

Ing. Jaroslav Černý, Mgr. Josef Ležal, Ing. Oldřich Životský  

Dozorčí rada na svém prvním zasedání dne 17. 2. 2021 zvolila předsedou Dozorčí rady:  
Ing. Jaroslav Černý  
 

VI. Diskuse:  
Doporučení prosazovat tato stanoviska:  

 
 

VII. Usnesení a závěr VH (předseda návrhové komise, Ing. Chejn) 
- Usnesení Valné hromady AEEV bylo přijato jednomyslně. 
- Text usnesení – příloha zápisu z jednání VH.  

 

V Praze dne 17. 2. 2021 

 

Ing. Pavel Chejn  v.r.      Mgr. Jan Mareš, MBA v.r. 


