Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a
doručovací služby
Místo: Praha, Svaz dopravy ČR
Datum: 25. 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. Zahájení jednání, kontrola úkolů, organizační záležitosti SR
Předseda SR p. Kašík přivítal zúčastněné členy SR, zástupce zainteresovaných organizací a hosta
jednání Ing. Bohumila Mužíka (Svaz průmyslu a dopravy ČR).
Tajemník SR seznámil přítomné s programem jednání.
Dodatečná poznámka: Garant NÚV Ing. Krajča se jednání nezúčastnil z důvodu technických problémů při rozesílání
pozvánky na jednání (neobržení e-mailové zprávy s pozvánkou, v níž byl aktualizován čas zahájení jednání SR).

Personální změny v SR
Novou členkou SR se stala p. Mgr. Ivana Kraváčková, vedoucí oddělení profesního vzdělávání
(Česká pošta).
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 v 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

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


Revize z podnětu NÚV: Plán tvorby PK v roce 2017, určení vedoucích PS:
Vedoucí
pracovní
skupiny

KÚ/kód PK

p. Češková

37-011-H

Vedoucí posunu

Revize 2017
Revize 2017

p. Češková

37-012-H

Posunovač

Revize 2017

p. Češková

37-013-H

Kontrolor přepravy cestujících

Revize 2017

37-029-M

Název PK
Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

Status PK

Staniční dozorce

2015 (revize 2019)

p. Neterda
p. Češková

Operátor železniční dopravy

2015 (revize 2019)

p. Češková

37-009-H

Tranzitér

2015 (revize 2019)

p. Lukeš

37-014-H

Vlakvedoucí osobní přepravy

2015 (revize 2019)

p. Lukeš

37-015-H

Průvodčí osobní přepravy

2015 (revize 2019)

p. Lukeš

37-016-H

37-005-H
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Dozorce depa

2015 (revize 2019)

p. Lukeš

37-033-M

Pracovník poštovních distribučních služeb
Provozní deklarant mezinárodního
poštovního provozu

2015 (revize 2019)

p. Kraváčková

37-035-E

Reklamant v poštovním provozu
Dispečer poštovních sběrných přepravních
uzlů

2015 (revize 2019)

Kurýr

2015 (revize 2019)

p. Kampf

37-040-E

Řidič silniční osobní dopravy

2015 (revize 2019)

p. Pikous

37-041-H

Řidič silniční nákladní dopravy

2015 (revize 2019)

p. Pikous

37-042-H

Nákladní pokladník železniční dopravy

2015 (revize 2019)

p. Lukeš

37-044-M

Osobní pokladník železniční dopravy

2015 (revize 2019)

p. Lukeš

37-045-M

2015 (revize 2019)

2015 (revize 2019)

p. Kraváčková
p. Kraváčková
p. Kraváčková

37-036-M
37-037-M
37-038-M

Ing. Pikous upozornil, že revize PK řidičů silniční a nákladní dopravy bude vhodnou příležitostí
přesvědčit Min. dopravy, aby zkoušky formou profesních kvalifikací přijalo za své. Zásadní bude
obsadit jednu pozici v pracovní skupině zástupcem MD. V této souvislosti požádal o součinnost
předsedu SR p. Kašíka při iniciaci s odpovědným pracovníkem Min. dopravy p. Dvořákem k
prodiskutování revize, zapojení do PS a dalších souvisejících činností.
Závěr: úkol iniciovat a realizovat schůzku na MD k tématu revize a využití PK řidičů v praxi.


Změny oproti námětům pro rok 2017 předloženým v r. 2016:

a) Traťový dispečer:
Stažení návrhu. ČD doposud nerozhodly, zda a jak povolání (zkoušku) upravit.
b) Operátor dronů pro letecké snímkování:
Odstoupení od záměru zpracovat PK Operátor dronů pro letecké snímkování; kompetence
vztahující se k práci s drony jsou dány školením a certifikátem Úřadu pro civilní letectví a
kompetence ke snímkování původní předkladatelé nejsou schopni nadefinovat.


Námět z projektu MOZKAO: informace o výsledcích a závěrech monitorovacích návštěv
na zkouškách u autorizovaných osob z PK Evidence zásob zboží a materiálu (expert
doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., AOs Střední škola logistická Dalovice, příspěvková
organizace, zkoušející D. Dudáková, J. Düringerová).
Náměty AOs:
Zkouška zástupcům AOs vyhovuje ve formě případových studií, doporučují ji rozdělit na 2 části:
 první část - práce s penězi + potřebná dokumentace (výčetka, příjmové a výdajové
doklady, reklamační list, paragon, aj.)
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druhá část - skladový program Duna - objednávky, příjemky, výdejky, faktura, inventura
aj.
Dle zástupců AOs, je při délce zkoušky 2 - 4 hodiny 25 kritérií zkoušení zbytečně
náročné. Doporučují zjednodušení, zejména nekombinovat praktické ověření a slovní
zdůvodnění.
V organizačních a metodických pokynech v části pokyny pro realizaci zkoušky zástupci
AOs nechápou, proč má uchazeč zvolit vhodné mechanizační prostředky, manipulační
jednotky a techniku manipulace.
V části nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky navrhují
zástupci AOs vyškrtnout manipulační a mechanizační prostředky.

Diskuse k PK Evidence zásob zboží a materiálu:
Názor jedné AOs není dostatečný pro revizi, doc. Kampf přislíbil ověření požadavku u dalších
AOs a podle zpětné vazby by se případně PK zařadila do plánu roku 2018. Poznámka – jednalo
by se o úpravu navazující PK Pracovník evidence zásob zboží a materiálu.
Závěr: nerevidovat v roce 2017.

Harmonogram prací – termíny jednotlivých fází:

Orientační milníky tvorby/revizí PK v roce 2017
sestavení
vytvoření
vypořádání
zaslání PK stvrzovapracovní
1. návrhu
metodických
telům
skupiny
PK
připomínek NÚV

vypořádání
připomínek
stvrzovatelů

schválení SR

30.6.2017

30.10.2017

30.11.2017

30.7.2017

30.8.2017

20.9.2017
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Hlasování na jednání SR:
Předmět hlasování:
Harmonogram tvorby nových PK a revizí PK v roce 2017
Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 7
Výsledek hlasování: Pro – 7 , Proti – 0, Zdrželi se – 0
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby 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 z podnětu NÚV může začít ihned.
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 termínech 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.

3. Plán tvorby/revizí PK v roce 2018
Výzva k rozvaze a podávání námětů
Členové SR byli vyzváni k předkládání námětů na tvorbu nových či revizi stávajících PK.
Tajemník požádal o předložení případných námětů formou „rodného listu“ nejpozději do 30.
srpna 2017.
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Náměty formou rodných listů zaslat tajemníkovi SR. Formuláře RL ve verzi pro rok 2017 budou
zaslány tajemníkem SR.
4. Aktuální informace o počtu AOs a realizovaných zkoušek, informace o aktuálním
stavu doposud zpracovaných PK v gesci SR
MŠMT v březnu 2017 schválilo PK:
Manipulant se zbožím a materiálem

Revidovaná

Pracovník evidence zásob zboží a materiálu

Revidovaná

Manipulační pracovník se zbožím ve skladu

Revidovaná

Pracovník poštovní přepážky

Revidovaná

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení

nová

Pracovník vnitřní poštovní služby I

nová

Traťový dělník

nová

Traťový dělník obchůzkář

nová

Návěstní technik

nová

Návěstní spojový dozorce

nová

Podrobný přehled informací o počtu AOs a realizovaných zkoušek, informace o aktuálním stavu
doposud zpracovaných PK v gesci SR – viz příloha č. 3.
Přítomným členům SR byly představeny změny v metodice tvorby PK v oblastech:
- 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
Přehled změn – viz příloha zápisu č. 4.
5. Další aktivity a náměty členů SR
Tajemník SR vznesl dotaz, zda má některý člen SR možnost a zájem publikovat článek o NSK v
sektorech pokrytých SR. TREXIMA nabízí vzorový článek a pomoc se specifikací článku pro
energetiku.
Publikování článku v časopise “Moje železnice” nabídla p. Češková.
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Datum příštího jednání SR: 17. 10. 2017 od 10.00 hod.
Úkoly:
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh
Termín: 1.6. 2017
Zodpovídá: tajemník
Ustavit pracovní skupiny pro revize PK z plánu 2017
Termín: 30. 6. 2017
Zodpovídá: vedoucí PS, tajemník (administrativní a organizační podpora)
Iniciovat a realizovat schůzku na Min. dopravy (p. Dvořák) k zapojení do PS – revize PK řidičů
Termín: 20. 6. 2017
Zodpovídá: Ing. Pikous, p. Kašík
Ustavit pracovní skupiny pro tvorbu nových PK z plánu 2017
Termín: návazně na souhlasná stanoviska NÚV, AOr
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
Termín: 30. 9. 2017
Zodpovídá: Ing. Češková, tajemník

Veškeré Vaše připomínky posílejte na tajemníka Sektorové rady pro dopravu M. Navrátila,
tel.: 577 601 383 nebo 724 341 624, e-mail:navratil@trexima.cz
Zapsal: Marcel Navrátil
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Prezenční listina
Informace k VZ NSK 2020
Aktuální stav NSK v gesci SR pro dopravu
Přehled změn metodiky NSK
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