Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a
doručovací služby
Místo: Svaz dopravy, V. P. Čkalova, 502/14, Praha-Bubeneč
Datum: úterý 17. 10. 2017, od 10:00
Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Cíl jednání:
Hlavním cílem jednání bylo projednat aktuální stav tvorby a revizí profesních kvalifikací a připravit plán
prací na tvorbě/revizích PK v roce 2018.
1.

Zahájení jednání, kontrola úkolů, organizační záležitosti SR

Předseda SR p. Kašík přivítal zúčastněné členy SR, zástupce zainteresovaných organizací a hosty jednání:
-

Ing. Ladislav Němec, Ministerstvo dopravy, náměstek pro řízení Sekce dopravní.

-

Mgr. Viktor Skalský, MD, sekce personální, zástup za p. Hrdinovou

Tajemník SR seznámil přítomné s programem jednání.
Kontrola úkolů:
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh
Zodpovídá: tajemník - splněno
Ustavit pracovní skupiny pro revize PK z plánu 2017
Zodpovídá: vedoucí PS, tajemník (administrativní a organizační podpora) – splněno zčásti
Iniciovat a realizovat schůzku na Min. dopravy (p. Dvořák) k zapojení do PS – revize PK řidičů
Zodpovídá: Ing. Pikous, p. Kašík - splněno
Zvážit a navrhnout nové PK/revize stávajících PK – podněty pro plán prací r. 2018
Zodpovídá: členové SR – náměty nezaslány
Zpracovat a publikovat článek o aktuálním stavu a využití NSK
Zodpovídá: tajemník, Ing. Češková – nesplněno
Administrativa NSK - proces vyplacení odměn
Na základě zaměstnavatelem akceptovaného díla (dokončená PK schválená sekt. radou, akceptovaná a
uhrazená NÚV směrem k HK ČR), osloví HK ČR (konkrétně novackova@komora.cz, příp.
stepanova@komora.cz) vedoucího příslušné PS s žádostí o odsouhlasení objemu hodin v rozsahu,
sjednaném v rámci DPP. Tento krok nahradí vyplňování výkazů práce všech členů PS, tzn. členové PS
nebudou vyplňovat výkazy práce. Na základě potvrzení od vedoucího PS provede zaměstnavatel
v nejbližším výplatním termínu platbu.

2.

Plnění harmonogramu tvorby PK v roce 2017

Na podnět NÚV byl plán revizí 2017 dodatečně doplněn o revize PK:
•
•
•
•

Dozorce výhybek (PS pí. Češkové)
Hradlař, hláskař (PS pí. Češkové)
Signalista (PS pí. Češkové)
Výhybkář (PS pí. Češkové)

Stav tvorby a revizí PK (aktuální ke dni jednání SR):
Název PK

Status PK

Kontrolor přepravy
cestujících

Revize

Kurýr
Pracovník poštovních
distribučních služeb
Provozní deklarant
mezinárodního
poštovního provozu
Reklamant v poštovním
provozu
Dispečer poštovních
sběrných přepravních
uzlů
Vedoucí obsluhy
nákladních vlaků

Revize
Revize

Vedoucí
pracovní
skupiny

Stav prací

p. Neterda

Schváleno v SR per rollam dne 13. 9. 2017

p. Kampf

Schváleno v SR per rollam dne 12. 9. 2017

pí. Kraváčková

Schváleno v SR per rollam dne 12. 9. 2017

Revize
pí. Kraváčková
Schváleno v SR per rollam dne 12. 9. 2017
Revize

pí. Kraváčková

Schváleno v SR per rollam dne 12. 9. 2017

Revize
pí. Kraváčková
Schváleno v SR per rollam dne 12. 9. 2017

Vedoucí posunu

Revize
Revize

Posunovač

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Staniční dozorce
Dozorce výhybek

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Hradlař, hláskař

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Signalista

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Výhybkář

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Operátor železniční
dopravy

Revize

Tranzitér
Vlakvedoucí osobní
přepravy

Revize

Průvodčí osobní přepravy

Revize

p. Lukeš

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Dozorce depa
Nákladní pokladník
železniční dopravy

Revize

p. Lukeš

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Revize

Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

pí. Češková
p. Lukeš
p. Lukeš

p. Lukeš

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017
PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017
PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Osobní pokladník
železniční dopravy
Řidič silniční osobní
dopravy
Řidič silniční nákladní
dopravy

Revize
Revize
Revize

p. Lukeš
p. Pikous
p. Pikous

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017
Pracovní skupina doposud neustavena
Pracovní skupina doposud neustavena

Předmět hlasování:
Schválení revizí PK Vedoucí obsluhy nákladních vlaků, Vedoucí posunu,
Posunovač, Staniční dozorce, Dozorce výhybek, Hradlař, hláskař, Signalista, Výhybkář , Operátor
železniční dopravy, Tranzitér, Vlakvedoucí osobní přepravy, Průvodčí osobní přepravy, Dozorce depa,
Nákladní pokladník železniční dopravy, Osobní pokladník železniční dopravy
Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 9
Výsledek hlasování: Pro – 9 , Proti – 0, Zdrželi se – 0
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby schválila výše uvedené revize PK
Popis aktuální situace ve věci revize PK Řidič silniční osobní dopravy a Řidič silniční nákladní dopravy
Před zahájením revizí PK upozornil Ing. Pikous, že revize PK řidičů silniční a nákladní dopravy
bude vhodnou příležitostí přesvědčit Min. dopravy (MD), aby zkoušky formou profesních
kvalifikací „přijalo za své“. Zásadním předpokladem revizí mělo být obsazení jedné pozice 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.
Oslovení MD a realizované schůzky na MD nevedly k předpokládanému výsledku, návazně došlo
k jednání na MD za účasti p. Ing. Pikouse a předsedy SR p. Kašíka dne 13. 10. 2017.
Na tomto jednání došlo ke shodě, že zkoušky pro kvalifikace řidičů by měly jít cestou NSK.
Na jednání SR pro dopravu byl přítomen Ing. Ladislav Němec (Ministerstvo dopravy, náměstek
pro řízení Sekce dopravní), s nímž byla současná situace diskutována.
Ing. Němec upozornil, že nejprve je nutná dohoda nad řešením propojení NSK se stávajícím
systémem zkoušek z profesní způsobilosti řidičů tak, aby vedle sebe neexistovaly dva paralelní
systémy a držitelé zkoušek z PK nebyli nuceni následně skládat zkoušky profesní způsobilosti.
Za tímto účelem proběhne návazná schůzka na Min. dopravy dne 31. 10. 2017.
Obsah PK může být následně revidován v souladu se závěry schůzky ze dne 31. 10. 2017, do
pracovní skupiny bude zapojen zástupce Min. dopravy.
O výsledku jednání bude Ing. Pikous informovat tajemníka SR.
Tajemník upozornil na časový rámec revizí v roce 2018: pracovní skupiny bude potřeba
ustavovat od počátku roku a na revizích PK pracovat tak, aby se stihl předpokládaný termín
schválení revizí sektorovou radou v červnu 2018.
Pozn: Z organizačních důvodů bylo toto téma projednáno na počátku jednání.

3.

Plán tvorby a revizí PK v r. 2018

Nové PK – do termínu 30. 8. 2017 nebyly navrženy
Tajemník SR požádal o rozvahu tvorby a v případě identifikace vhodné kvalifikace o zaslání rodného listu
do konce října. Koordinátor pro členy SR zpracoval přehled povolání a na ně navázaných PK – viz Příloha
č. 2. Pí. Kraváčková přislíbila opětovné interní projednání potenciálních nových PK v rámci České pošty a
v případě pozitivního výsledku zaslání RL.

Pravidelné revize:
PK Komandující (PS p. Lukeš)
Revize PK publikovaných v r. 2016 (“PK 2020”): Projednána možnost revize profesních kvalifikací, na
kterých SR pracovala v letech 2013 a 2014 a které byly zveřejněny v roce 2016.
Z tohoto seznamu byly do plánu revizí PK zařazeny kvalifikace uvedené v následující tabulce:
Revize
2018
ANO

Vedoucí PS

Vozmistr

10.9.2014

schváleno
MŠMT
26.4.2016

Vedoucí poštovního oddělení

10.9.2014

29.11.2016

ANO

pí. Kraváčková

Směnař v poštovním provozu
Pracovník vnitřní poštovní
služby III

10.9.2014

29.11.2016

ANO

pí. Kraváčková

10.9.2014

29.11.2016

ANO

pí. Kraváčková

Pokladník pošty

10.9.2014

29.11.2016

ANO

pí. Kraváčková

Pracovník poštovní přepravy

11.9.2014

29.11.2016

ANO

pí. Kraváčková

název PK

schváleno SR

p. Lukeš

Termíny prací na PK v roce 2018
Revize by měly být odevzdány NÚV do června 2018. Tajemník proto upozornil na nutnost včasného
ustavení pracovních skupin aktivních v roce 2018 tak, aby bylo možné mezní termín 6/2018 u revizí
dodržet.
4.

Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu schvalování PK

V září 2017 byla MŠMT schválena a publikována PK Administrátor pošt.
Garant NÚV p. Krajča prezentoval aktuální stav NSK (počet profesních kvalifikací v gescích příslušných
ministerstev, počet autorizovaných osob, počet autorizací, počet realizovaných zkoušek, atp.).
Prezentace je součástí příloh zápisu – příloha č. 3.
5.

Podněty členů SR, dotazy a diskuze

Projednány některé změny metodiky NSK. Pí. Češková pozitivně zhodnotila úpravu v části týkající se
zdravotní způsobilosti.
Tajemník zmínil problémy s publikováním informací o autorizovaných osobách na stránkách
www.narodnikvalifikace.cz. Při komunikaci s pí. Češkovou o záznamech o revizích PK vyšlo najevo, že u
příslušných PK nejsou zveřejněny informace o Autorizovaných osobách, které prokazatelně mají udělenu
autorizaci ke kontrolovaným profesním kvalifikacím (týká se DVI a SŽDC).
Hlasování na jednání SR:
Předmět hlasování:
Harmonogram tvorby nových PK a revizí PK v roce 2018
Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 9
Výsledek hlasování: Pro – 9 , Proti – 0, Zdrželi se – 0
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby schválila harmonogram pro rok 2018.

Předmět hlasování:
Schválení revizí PK Vedoucí obsluhy nákladních vlaků, Vedoucí posunu,
Posunovač, Staniční dozorce, Dozorce výhybek, Hradlař, hláskař, Signalista, Výhybkář , Operátor
železniční dopravy, Tranzitér, Vlakvedoucí osobní přepravy, Průvodčí osobní přepravy, Dozorce depa,
Nákladní pokladník železniční dopravy, Osobní pokladník železniční dopravy
Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 9
Výsledek hlasování: Pro – 9 , Proti – 0, Zdrželi se – 0
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby schválila výše uvedené revize PK
Datum příštího jednání SR: 21. 2. 2018 od 10.00 hod.

Úkoly:
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh
Termín: 24. 10. 2017
Zodpovídá: tajemník
Zaslat návrhy na tvorbu nových PK formou rodných listů
Termín: 30. 10. 2017
Zodpovídá: členové SR
Informovat o výsledku jednání na MD dne 31. 10. 2017 a dopadech závěrů ze schůzky na revize PK
řidičů
Termín: 1. 11. 2017
Zodpovídá: Ing. Pikous
Zaslat pokyny a podkladové materiály potřebné k ustavení pracovních skupin (realizace NSK 2018)
vedoucím PS
Termín: leden 2018
Zodpovídá: 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:

Prezenční listina
Struktura jednotek práce a profesních kvalifikací v gesci SR
Aktuální stav NSK v gesci SR pro dopravu

