Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku,
poštovní a doručovací služby
Místo konání:
Datum:

Svaz dopravy, Praha - Bubeneč
14. 1. 2015

Přítomni:

viz prezenční listina

Cíl jednání:
Hlavním cílem jednání bylo shrnutí tvorby PK v roce 2014 a rozvaha tvorby profesních
kvalifikací v dalších letech (2015 a dále).
Dále se jednalo o seznámení s předpokládaným způsobem rozvoje a údržby NSK po
ukončení VZ NSK2. Rovněž byla projednána PR podpora naplňování Národní soustavy
kvalifikací a aktuální stav vyhodnocení excelence SR za rok 2014.
Průběh jednání:
1. Zahájení jednání, kontrola úkolů
Zahájení jednání:
Předseda SR p. Kašík přivítal členy SR a další přítomné. Tajemník zúčastněné seznámil
s programem jednání.
Kontrola úkolů z minulého jednání:
Zaslat zpracovaný zápis z jednání SR včetně příloh
Termín: 18.11.2014
Zodpovídá: Tajemník SR - splněno
Projednání kvalif.úrovní PK navrhovaných p. Lukešem.
Termín: 18.11.2014
Zodpovídá: tajemník, Bc. Lukeš - splněno
Zpracování rodných listů k odsouhlaseným návrhům PK předkladateli
Termín: 15.12.2014
Zodpovídá: Ing. Češková, Mgr. Karbanová, Bc. Lukeš (doc. Kampf, v případě dodatečné
akceptace návrhů) - splněno
Dokončení rozpracovaných PK (s výjimkou PK Zkušební komisař pro profesní
způsobilost řidičů), poskytnutí příslušné metodické a organizační podpory
Termín: 30.11.2014
Zodpovídá: tajemník, garant NÚV, vedoucí PS (Ing. Pikous, doc. Kampf) - splněno
Zajištění stanoviska SR pro energetiku k návrhu tvorby PK Elektromontér pevných
trakčních a silnoproudých zařízení, ověření KÚ

Termín: 30. 11. 2014

Zodpovídá: tajemník, Ing. Češková (KÚ) – předáno do SR pro energetiku (není duplicitní,
nabízí zapojení při zpracování PK)
Upřesnění struktury pozic/PK, včetně názvů, u návrhů doc. Kampfa.
Termín: 30. 11. 2014
Zodpovídá: tajemník, doc. Kampf - splněno
Předání stanoviska SR k požadavku MŠMT ve věci zpracování PK Dispečer
logistiky
Termín: 18. 11. 2014
Zodpovídá: tajemník - splněno
Poskytnutí PK Celní deklarant (SR pro management) doc. Kampfovi
Termín: 18. 11. 2014
Zodpovídá: tajemník - splněno
2. Organizační záležitosti SR
Personální záležitosti:
Ing. Monika Horáková ukončila členství v SR z důvodu ukočení pracovního poměru u
Českého aeroholdingu. Řešení nástupnictví probíhá, zajišťuje koordinátor SR p. Petr
Jaroš.
Finance NSK2:
DPP pro členy SR budou vystaveny na 1. čtvrtletí 2015 (v rozsahu 35h).
Vystoupení zástupce vedení VZ NSK2
Vystoupil Ing. Jan Peška: poděkování SR za participaci na rozvoji a naplňování Národní
soustavy kvalifikací, předána informace o způsobu zapojení SR do dalšího rozvoje NSK
pro ukončení VZ NSK.
Prezentace je přílohou zápisu.
3. Stav a shrnutí tvorby profesních kvalifikací z harmonogramu 2014
Tabulka č. 1: Plán tvorby PK v roce 2014, stav zpracování

Název PK

Vedoucí poštovního
oddělení
Směnař v poštovním
provozu
Pracovník vnitřní
poštovní služby III
Pracovník poštovní
přepravy

KÚ

NSP

Vedoucí PS

4

ano

p. Karbanová

4

ano

p. Karbanová

4

ano

p. Karbanová

4

ano

p. Karbanová

Stav zpracování PK

Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014
Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014
Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014
Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014

Pokladník pošty
Nákladní pokladník
železniční dopravy
Osobní pokladník
železniční dopravy
Vozmistr
Provozní technik
silniční dopravy
Dispečer silniční
nákladní dopravy
Dispečer silniční
osobní dopravy
Zkušební komisař pro
profesní způsobilost
řidičů
Výpravčí
Disponent
mezinárodního
zasilatelství

Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014

4

ano

p. Karbanová

4

ano

p. Lukeš

Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014

4

ano

p. Lukeš

Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014

4

ano

p. Lukeš

Schváleno na jednání SR dne 10. 9. 2014

4

ano

p. Ptáček

Schváleno per rollam dne 23. 10. 2014

4

ne

p. Pikous

Schváleno per rollam dne 16.12. 2014

4

ne

p. Pikous

Schváleno per rollam dne 16.12. 2014

5

ne

p. Pikous

Metodické posuzování pracovního návrhu

4

ano

p. Češková

4

ne

p. Kampf

Schváleno na jednání SR dne 13. 11. 2014
Schváleno per rollam dne 2.12. 2014

PS Dispečeři silniční dopravy (Ing. Pikous)
Výsledky hlasování o PK Dispečer silniční osobní dopravy, Dispečer silniční nákladní dopravy per
rollam
Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0, nehlasoval: 5
Výsledek: schváleno v SR dne 16.12. 2014
PS Disponent mezinárodního zasilatelství (doc. Kampf)
Výsledky hlasování o PK Disponent mezinárodního zasilatelství per rollam
Pro: 8, proti: 0, zdrželo se: 0, nehlasoval: 5
Výsledek: schváleno v SR dne 2.12. 2014
Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů (Ing. Pikous)
Stav přípravy příslušné PK: návrh kvalifikace zpracován; zbývá dořešit složení zkušební
komise a požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby. Současný stav je
takový, že složení zkušební komise určuje Ministerstvo dopravy a jednotliví členové
zkušební komise jsou zástupci různých organizací – tento způsob složení komise není
v souladu s metodikou NSK. Musí dojít k jednání mezi MŠMT a MD, kde bude tento
nesoulad vyřešen.
4. Náměty k tvorbě PK v období po VZ NSK2: Zásobník PK 2015
Předkladatelé námětů do zásobníků zpracovali k navrhovaným PK rodné listy; RL byly
rozeslány členům SR k seznámení a připomínkování. Všechny RL byly přijaty bez
připomínek.
Tabulka č. 2: Návrhy nových PK, revizí PK
Název PK
N/R
KÚ
navrhovatel
Stanovisko SR
Strojmistr železniční dopravy
Dispečer železniční dopravy
Kontrolor vozby
Referent železniční dopravy
Návěstní technik
Návěstní spojový dozorce

N
N
N
N
N
N

5
5
5
4
4
4

p.
p.
p.
p.
p.
p.

Jiří Lukeš
Jiří Lukeš
Jiří Lukeš
Jiří Lukeš
J. Češková
J. Češková

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Elektromontér pevných trakčních
silnoproudých zařízení
Traťový dělník
Traťový dělník - obchůzkář
Pracovník vnitřní poštovní služby I

N

4

p. J. Češková

ANO

N
N
N

2
2
2

p. J. Češková
p. J. Češková
p. T. Karbanová

ANO
ANO
ANO

Pracovník poštovní přepážky

R

3

p. T. Karbanová

ANO

Pracovník poštovní přepravy I

R

3

p. T. Karbanová

ANO

Pracovník vnitřní poštovní služby II

R

3

p. T. Karbanová

ANO

Odborný
referent
pro
bezpečnost
přepravy
(pův. návrh Specialista bezpečnosti
přepravy)
Odborný
referent
pro
pojištění
a
reklamace v přepravě
(původní návrh Specialista pro pojištění a
reklamace)

N

4

p. R. Kampf

ANO

N

4

p. R. Kampf

ANO







a

Dodatečně (v období od předchozího jednání SR) nebyl předložen žádný nový
návrh.
Návrh „Technik uživatelské podpory ICT“ byl stažen z důvodu duplicit s již
zpracovanými PK v gesci SR pro IT a elektronické komunikace.
V některých případech byly předkladateli upřesněny kvalifikační úrovně a názvy
navrhovaných profesních kvalifikací. Ke všem návrhům byly předkladateli
zpracovány rodné listy, kt. byly dále předány SR k posouzení a případnému
připomínkování.
U návrhů PK schválených ke zpracování pověřuje předseda SR P. Kašík
předkladatele RL k vedení pracovních skupin.

RL a přílohy RL budou předány NÚV k zajištění stanoviska Autorizujího orgánu (MD, MPO)
a MŠMT. Zahájení prací na navrhovaných PK je podmíněno souhlasem AOr, MŠMT a
Koordinační rady, celkovým počtem návrhů z jednotlivých sektorových rad a rovněž fin.
kapacitami uvolněnými na rozvoj a údržbu NSK v roce 2015.
5. Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek profesních kvalifikací a
autorizovaných osob
Garant NÚV Ing. Sloup prezentoval členům SR aktuální stav zakázky NSK2. Uvedl
aktuální data, popsal jednotlivé tabulky se zaměřením na údaje týkající se SR pro
dopravu. Ukázal aktuální stav a prezentoval vývoj počtu realizovaných zkoušek v rámci
SR a celé zakázky NSK2. Prezentace je přílohou zápisu.

6. PR podpora, aktuální stav vyhodnocení excelence SR za rok 2014
PR podpora:
Plán pro rok 2015 (leden – březen)
 Kulaté stoly se zaměstnavateli (zatím předběžný termín 13. a 15. 1. 2015; místo
konání HK ČR Praha)

-



prezentace a nasdílení zkušeností s implementací NSK do personální praxe,
poslední možnost převzetí čestných certifikátů prezentaci k seznámení
s webem vzdelavaniaprace.cz.

Závěrečná konference VZ NSK2 (termín 17. 2. 2015; místo konání Praha)
- prezentace příkladů dobré praxe z různých pohledů i shrnutí výstupů celé
zakázky.

7. Diskuse
PK Celní deklarant
Na minulém jednání SR doc. Kampf požádal tajemníka o zajištění PK Celní deklarant
(výstup SR pro management), kt. byl obratem předán.
Další postup navrhne doc. Kampf ve stanovisku k PK Celní deklarant, které bude
podkladem pro rozhodnutí SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby
(ponechání PK v gesci SR pro management, resp. žádost Koordinační radě o převod
uvedené PK do gesce SR pro dopravu, včetně zdůvodnění).
Požadavek MŠMT na zpracování profesní kvalifikace „Dispečer logistiky“.
MŠMT požádala opětovně o zpracování této PK s ohledem na skutečnost, že se jedná o jeden
z nejčastějších rekvalifikačních kurzů, k němuž není vytvořena profesní kvalifikace.
Předseda SR p. Kašík zpracoval nové stanovisko, které bylo projednáno a přijato v SR. Kompletní
text stanoviska je přílohou zápisu.

Závěry:
SR pro dopravu přijala nové stanovisko ke struktuře PK v oblasti logistiky a dopravního
dispečinku v silniční dopravě.
SR pro dopravu přijala náměty k tvorbě PK v roce 2015 (tabulka č. 2, stanovisko „ANO“).
Úkoly:
Zaslat zpracovaný zápis z jednání SR včetně příloh
Termín: 21. 1. 2015
Zodpovídá: Tajemník SR
Navrhnout sektorové radě další postup ve věci PK Celní deklarant
Termín: 15. 2. 2015
Zodpovídá: doc. Kampf
Předání stanoviska k PK Celní deklarant do SR
Termín: 16. 2. 2015
Zodpovídá: tajemník
Dokončení PK Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů, popř.
informování tajemníka o nedokončení PK v průběhu VZ NSK2.
Termín: 29. 1. 2015
Zodpovídá: PS Zkušební komisař pro profesní způsobilost řidičů, garant NÚV, tajemník
Předání zpracovaných rodných listů NÚV do „Zásobníku PK“.

Termín: 27. 2. 2015
Zodpovídá: tajemník

Návrh termínu příštího jednání k NSK: nebyl stanoven (bude upřesněn po
nastavení způsobu a harmonogramu rozvoje NSK prostřednictvím SR. O termínu, místu a
čase jednání budou členové SR s předstihem informováni).
Veškeré Vaše připomínky posílejte na tajemníka Sektorové rady pro dopravu, logistiku,
poštovní a doručovací služby, M. Navrátila, tel.: 577 601 383 nebo 724 341 624, e-mail:
navratil@trexima.cz
Zapsal: Marcel Navrátil
Přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:

Prezenční listina
Prezentace NÚV k ukončení VZ NSK2
Stanovisko SR k požadavku MŠMT na zpracování PK Dispečer logistiky
Aktuální stav NSK a PK v gesci SR pro dopravu

