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

Svaz dopravy, Praha - Bubeneč
16. 9. 2015

Přítomni:

viz prezenční listina

Cíl jednání:
Hlavním cílem jednání bylo seznámit členy SR s aktuálním vývojem tvorby profesních
kvalifikací z plánu SR pro rok 2015, projednat a formulovat závěry SR k interním i
externím
námětům
tvorby
PK
v následujícím
období,
seznámit
členy
SR
s předpokládaným postupem při naplňování NSK v r. 2016 a projednat zajišťování
chybějících autorizovaných osob u profesních kvalifikací v gesci SR.
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. Jako hosté jednání se za Min. dopravy ČR zúčastnila Ing. Veronika
Hrdinová
Kontrola úkolů z minulého jednání:
Zaslat zpracovaný zápis z jednání SR včetně příloh
Termín: 10. 6. 2015
Zodpovídá: Tajemník SR - splněno
Tvorba PK dle harmonogramu 2015 (viz bod zápisu č. 4)
Termín: průběžně
Zodpovídá: vedoucí PS – splněno, popř. v pracovním pořádku (podrobněji viz zápis)
Identifikace a zajištění seznamu stvrzovatelů PK z plánu 2015, zaslání
tajemníkovi, podpora s dodatečným zajištěním stvrzovatelů
Termín: 30. 6. 2015
Zodpovídá: vedoucí PS, členové SR, koordinátor p. Jaroš - splněno
Identifikace důvodů neexistence Autorizovaných osob u dlouhodobě
publikovaných PK, komunikace s koordinátorem SR
Termín: 30. 6. 2015
Zodpovídá: členové SR, koordinátor p. Jaroš – splněno
Seznámení s přehledem externích námětů na tvorbu PK v SR pro dopravu,
poskytnutí zpětné vazby tajemníkovi

Termín: 30. 7. 2015
Zodpovídá: tajemník (poskytnutí podkladů), členové SR (komentáře) - splněno
Zajištění a poskytnutí powerpointové prezentace o SR pro dopravu doc.
Kampfovi
Termín: 10. 6. 2015
Zodpovídá: koordinátor p. Jaroš - splněno
2. Organizační záležitosti SR
Finance VZ 2-NSK2:
 Byly vystaveny navazující dohody na období 1.8.2015 – 31.10.2015, na 35 hodin (2.
výkaz práce). Ke každé DPP bylo potřeba přiložit „Čestné prohlášení“). Tajemník
požádal o vyplnění prohlášení na místě.
 Tajemník požádal o zaslání výkazů práce za členství v SR nejpozději do
10.10.2015.
 Dohody pro členy PS se uzavřely nejpozději do 30. 9. 2015.
 Všechny pracovní skupiny, které již mají práci dokončenou – PK byly
schváleny v SR (nebo už alespoň byly vypořádány připomínky stvrzovatelů) mohou
zasílat výkazy práce. Nemusí čekat na konec DPP do konce září. Vedoucí
pracovních skupin urgují členy PS.

Provoz NSK od roku 2016
Projekt NSK2 končí v listopadu 2015, veřejná zakázka 2-NSK2, na níž členové SR pracují,
bude ukončena k 31. 10. 2015 (tedy o měsíc dříve, než projekt samotný). Aktuálně
probíhají vyjednávání mezi MŠMT a sociálními partnery o způsobu zajištění udržitelnosti
NSK po skončení projektu, tj. především v roce 2016, ale i v letech následujících. Zatím
nejsou dohodnuty detaily týkající se způsobu organizace práce ani pravidel financování,
nicméně:






Sociální partneři chtějí řešit udržitelnosti NSK prostřednictvím sítě SR a o
konkrétním postupu probíhají aktuálně jednání s MŠMT;
Tvorba a aktualizace NSK prostřednictvím sítě SR bude financována jak ze státního
rozpočtu ČR, tak podílem kofinancování ze strany zaměstnavatelů;
Pro rok 2016 bude zřejmě přijato „prozatímní“ řešení aktualizace NSK za účasti
sítě SR, pro roky následující by měla být udržitelnost řešena novelou zákona
179/2006 Sb., kde se předpokládá ukotvení sítě SR.
Více informací se předpokládá ve druhé polovině října 2015, kdy Správní rada SR
plánuje svolat Stálou konferenci předsedů.

Technické aspekty práce s Informačním systémem NSK
Pořád platí, že doplněk Silverlight, již nepodporuje internetový prohlížeč Chrome, v
prostředí Windows doporučujeme použít alternativní internetový prohlížeč Internet
Explorer nebo Mozilla Firefox.

Nová verze Windows 10 by měla obsahovat dva internetové prohlížeče, hlavní s názvem
Edge, který by podle předběžných informací neměl podporovat Silverlight a druhý,
klasický Internet Explorer, který bude doplněk podporovat (bude finálně ověřeno).
Nové sídlo pražské pobočky TREXIMY:
Praha, Na Moráni 4 – je zde i Svaz průmyslu ČR.
3. Informace z pracovních skupin a plnění plánu tvorby PK za rok 2015,
schvalování PK
Tabulka č. 1: Stav tvorby PK z plánu roku 2015
Název PK

KÚ

Statut
PK

Vedoucí PS

Stav tvorby PK

Strojmistr železniční dopravy

5

Nová

p. Lukeš

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Dispečer železniční dopravy

5

Nová

p. Lukeš

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Kontrolor vozby

5

Nová

p. Lukeš

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Referent železniční dopravy

4

Nová

p. Lukeš

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Návěstní technik

4

Nová

p. Češková

Posuzováno stvrzovateli

Návěstní spojový dozorce

4

Nová

p. Češková

Posuzováno stvrzovateli

Elektromontér pevných trakčních a
silnoproudých zařízení

4

Nová

p. Češková

Vypořádání posudků stvrzovatelů

Traťový dělník

2

Nová

p. Češková

Posuzováno stvrzovateli

Traťový dělník - obchůzkář

2

Nová

p. Češková

Posuzováno stvrzovateli

Odborný referent pro bezpečnost
přepravy

4

Nová

p. Kampf

PK v pracovní verzi

Odborný referent pro pojištění a
reklamace v přepravě

4

Nová

p. Kampf

PK v pracovní verzi

Pracovník vnitřní poštovní služby I

2

Nová

p. Schichová

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Pracovník poštovní přepážky

3

Revize

p. Schichová

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Pracovník poštovní přepravy I

3

Revize

p. Schichová

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Pracovník vnitřní poštovní služby II

3

Revize

p. Schichová

Schváleno per rollam 31. 8. 2015

Výsledky hlasování per rollam:
Pracovník vnitřní poštovní služby I, Pracovník poštovní přepážky, Pracovník poštovní
přepravy I, Pracovník vnitřní poštovní služby II:
Pro: 11, proti: 0, zdržel/a se: 0, nehlasoval/a: 2
Strojmistr železniční dopravy, Dispečer železniční dopravy, Kontrolor vozby, Referent
železniční dopravy

Pro: 10, proti: 0, zdržel/a se: 0, nehlasoval/a: 3

PS Ing. Češkové
Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení: k PK byly zpracovány posudky
stvrzovatelů, které byly předány k vypořádání do pracovní skupiny.
Návěstní technik, Návěstní spojový dozorce, Traťový dělník, Traťový dělník – obchůzkář:
u stvrzovatelů do 21.9. 2015
Úkol: vypořádat připomínky stvrzovatelů a schválit na NÚV k předložení do SR do 7. 10.
2015, Interní termín pro předložení PK ke schválení v SR: 8. 10. 2015
PS doc. Kampfa
Odborný referent pro bezpečnost přepravy, Odborný referent pro pojištění a reklamace
v přepravě): v pracovní verzi před předložením stvrzovatelům.
Projednané termíny úkolů k dokončení PK:
Předložit PK stvrzovatelům nejpozději dne 23. 9. 2015.
Lhůta na vypořádání připomínek stvrzovatelů: do 29. 9.
Metodické vypořádání NÚV: do 3 dnů.
Předpoklad předložení PK do SR ke schválení: nejpozději 7. 10. 2015
4. Aktuální informace o počtu AOs a realizovaných zkoušek; informace o
aktuálním stavu doposud zpracovaných PK v gesci SR
Garant NÚV, p. Sloup prezentoval členům SR aktuální stav zakázky NSK2, včetně stavu
schvalování PK u Autorizujících orgánů a MŠMT. 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.
5. Informace k úkolu „Příprava seznamu certifikátů používaných k potvrzení
kvalifikace v jednotlivých profesích“
Součástí práce SR v rámci VZ 2-NSK2 je posouzení a aktualizace přehledu certifikátů
využívaných v sektoru pokrytém SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby.
Jde o cerfikáty používané v praxi mimo NSK.
Tajemník poděkoval členům SR za aktualizaci seznamu certifikátů používaných
k potvrzení kvalifikace v jednotlivých profesích. Výsledný přehled byl SR předán jako
podklad jednání. K přehledu nebyly vzneseny připomínky a bude v této podobě předán
zadavateli.
6. Projednání externích návrhů tvorby PK, náměty tvorby PK v r. 2016
Projednání externích návrhů tvorby PK

Na minulém jednání SR byly prezentovány náměty analytického útvaru NÚV (který
posoudili zástupci zpracovatelů NSK na NÚV) na tvorbu nových profesních kvalifikací. Členové
SR byli požádáni o seznámení s nimi a o poskytnutí reakce na relevanci námětů.
Přehled komentářů členů SR tajemník zaslal jako podklad jednání.
Diskuse a závěry:
Disponent / obchodník zahraničních a tuzemských přeprav: nerelevantní, jedná o
duplicitu s již zpracovanými PK (resp.pozicemi v NSP), pouze s odlišnou terminologií.
Řidič odtahového vozidla: nerelevantní, jedná se pozici řidiče, zaučeného na výkon
úzce vymezených činností. Takových činností lze identifikovat mnoho.
Cenový specialista: nerelevantní,
jedná o duplicitu
(resp.pozicemi v NSP), pouze s odlišnou terminologií.

s již

zpracovanými

PK

Učitel v autoškole: SR doporučuje zpracovat.
Předpokládalo se zpracování PK v SR pro veřejné služby a správu, předkladatel námětu
Ing. Nahodil na Min. dopravy (a tím v SR pro VSaS) už nepůsobí. Je nutné získat
předběžné stanovisko Min. dopravy k námětu zpracovat PK Učitel v autoškole. Ing.
Hrdinová přislíbila projednat námět s Ing. Bezděkovským (MD ČR), včetně dalšího
postupu (předběžné stanovisko, zpracování v rámci SR pro VSaS nebo SR pro
dopravu….).
Obdobně je potřeba vyřešit další postup při zpracování PK Zkušební komisař řidičů.
V případě tvorby PK Učitel autoškoly v SR pro dopravu Ing. Šedivka nabídl součinnost při
zpracování PK (vedení pracovní skupiny).
Stevard: počítá se se zpracováním PK Palubní průvodčí v železniční dopravě

Náměty tvorby PK v roce 2016:
Náměty píseně předložil p. Lukeš, jako maximální varinatu navrhuje zpracování:
- Dozorčí železničního provozu (KÚ7)
- Dozorčí železniční přepravy (KÚ7)
- Provozní dispečer v železniční dopravě (KÚ7)
- Palubní průvodčí v železniční dopravě (KÚ4)
- Vozový disponent (KÚ4)
- Tranzitér přípravář (KÚ3)
Uvedené PK jsou maximální varianta. V případě, že by byla možnost zpracovat jen
některé PK, bude provedena selekce.
Další náměty předložil Ing. Němec:
Seznam navrhovaných pozic s potenciálem tvorby PK (z oblasti správy a údržby silnic a
ÚPK Silničář), včetně určení kvalifikačních úrovní, zašle Ing. Němec tajemníkovi SR

k seznámení a předběžnému určení případných duplicit a garance navrhovaných pozic
(zejména případné překryvy se SR pro stavebnictví) do 25. 9. 2015.
7. Informace k úkolu „Zajišťování chybějících autorizovaných osob u PK“
Na minulém jednání SR byl diskutován přehled profesních kvalifikací, které přes již delší dobu
publikování nemají žádnou Autorizovanou osobu a tím nejsou podmínky pro realizaci samotných
zkoušek z profesních kvalifikací. Následně byl dohodnuta spolupráce mezi koordinátorem SR a
členy SR (zdůvodnění neexistence AOs, nápravná opatření).

Koordinátor p. Jaroš informoval o aktuálním stavu. Podrobný přehled je přiložen
v příloze.
7. Diskuse
Byl opětovně projednán negativní přístup Akreditační komise k finacování rekvalifikací na
řidiče silniční dopravy s poukazem na financování získání řidičských oprávnění sk. C, E ze
zdrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Téma bude znovu otevřeno předsedou SR na
jednání Stálé konference předsedů SR.
Úkoly:
Zaslat zpracovaný zápis z jednání SR včetně příloh
Termín: 24. 9. 2015
Zodpovídá: Tajemník SR
Tvorba PK dle harmonogramu 2015 (viz bod zápisu č. 3)
Termín: do 8. 10. 2015
Zodpovídá: vedoucí PS (p. Češková, p. Kampf), garant NÚV (metodické vedení),
tajemník (admin. podpora)
Návrhy na tvorbu PK v r. 2016
Termín: 30. 9. 2015
Zodpovídá: členové SR
Zpracování výkazů za členství v SR, vedení PS a členství v PS
Termín: 10. 10. 2015 (SR), nejpozději po vypořádání posudků stvrzovatelů (PS)
Zodpovídá: členové SR, členové PS, tajemník (admin. podpora)
Písemné předložení návrhů na tvorbu PK za oblast silniční údržby (názvy pozic,
kvalifikační úroveň) tajemníkovi SR
Termín: 25. 9. 2015
Zodpovídá: Ing. Němec

Návrh termínu příštího jednání k NSK: nestanoveno
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
Seznam certifikátů k potvrzení kvalifikace
Přehled PK bez autorizované osoby, vypořádání
Prezentace_Aktuální stav NSK

