Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a
doručovací služby
Místo: Svaz dopravy ČR, V. P. Čkalova, 502/14, Praha-Bubeneč
Datum: středa 21. 2. 2018, od 10:00
Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Cíl jednání:
Informovat členy SR o vyhodnocení plnění plánu NSK za rok 2017, o plánu prací a organizaci činností pro
rok 2018. Zahájit práce na sestavení pracovních skupin pro tvorbu/revize PK 2018. Projednat
institucionální a personální posilování SR. Předat aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a
o průběhu schvalování PK v gesci SR. Informovat členy SR o projektu Mistrovská zkouška.
1.

Zahájení jednání, kontrola úkolů, organizační záležitosti SR v r. 2018

Předseda SR p. Kašík přivítal zúčastněné členy SR, zástupce zainteresovaných organizací a hosta jednání
pí. Zdeňku Tesárkovou, vedoucí personálního a mzdového odboru ŘSD. Jednání se dále účastnili za SP ČR
p. Bohumil Mužík, za NÚV p. Jiří Strádal, který představil projekt „Mistrovská zkouška“.
Kontrola úkolů:
Zaslat návrhy na tvorbu nových PK formou rodných listů
Zodpovídá: členové SR - splněno
Informovat o výsledku jednání na MD dne 31. 10. 2017 a dopadech závěrů ze schůzky na revize PK řidičů
Zodpovídá: Z. Pikous - splněno
Zaslat pokyny a podkladové materiály potřebné k ustavení pracovních skupin (realizace NSK 2018)
vedoucím PS
Zodpovídá: tajemník - splněno
Informace k výplatě DPP za rok 2017
Výplata všech PS za všechny schválené a objednatelem (NÚV) akceptované PK – realizována v termínu
mezi 10.1.-12.1. (dle banky).
Identifikace platby na účtu: na výpisu najdete pouze číslo účtu 997402/0800 bez uvedení názvu plátce
HKČR.
Výplatní pásky, zápočtový list, evidenční list sociálního zabezpečení předá HKČR poštou nebo osobně
všem držitelům DPP, distribuce proběhne v období od 26.2.-8.3. 2018 na základě vyplněného Žádost o
zaslání osobních podkladů (NSK 2017) s možností uvedení jiné poštovní adresy než je uvedeno v DPP a
žádosti o zaslání potvrzení o zdan. příjmech. Odkaz na formulář byl všem členům PS a SR odeslán 6.2. z
emailu novackova@komora.cz
Dotazy k DPP a výplatám 2017 – Romana Nováčková mob: 724 613 121, Jana Štěpánová, mobil: 734
510 844, stepanovaj@komora.cz .

Personální změny v SR pro dopravu
Koordinátor SR p. Jaroš představil pí. Zdeňku Tesárkovou. P. Tesárková se stane novou členkou SR pro
dopravu za ŘSD, které bude mít gesci nad vedlejšími činnostmi v dopravě, jako je především údržba a
správa dálnic a silnic 1. třídy. Seznam členů v příloze zápisu č. 2.
2.

Vyhodnocení plnění plánu NSK pro rok 2017 v pracovních skupinách

Všechny práce na revizích PK byly v pracovních skupinách dokončeny v dohodnutých termínech.
Tajemník SR poděkoval vedoucím SR za vedení pracovních skupin a zpracování výstupů dle
harmonogramu.
Tab. 1:
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

Datum schválení PK

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
pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

Vedoucí posunu

Revize
Revize

pí. Češková

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017

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

Revize

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

Dozorce depa
Nákladní pokladník
železniční dopravy
Osobní pokladník
železniční dopravy
Řidič silniční osobní
dopravy
Řidič silniční nákladní
dopravy

3.

Revize
Revize
Revize
Revize
Revize

p. Lukeš
p. Lukeš
p. Lukeš
p. Pikous
p. Pikous

PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017
PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017
PK schválena na jednání SR 17. 10. 2017
Revize převedena do plánu roku 2018
Revize převedena do plánu roku 2018

Plán a organizace činností NSK pro rok 2018

Tab. 2
Název PK

Statut PK

Vedoucí PS

Komandující

revize

p. Lukeš

Vozmistr

revize

p. Lukeš

Vedoucí poštovního oddělení

revize

Směnař v poštovním provozu

revize

p. Kraváčková
p. Kraváčková

Pracovník vnitřní poštovní služby III

revize

p. Kraváčková

Pokladník pošty

revize

p. Kraváčková

Pracovník poštovní přepravy

revize

p. Kraváčková

Disponent mezinárodního zasilatelství

revize

p. Kampf

Dispečer silniční nákladní dopravy

revize

Dispečer silniční osobní dopravy

revize

p. Pikous
p. Pikous

Řidič silniční osobní dopravy

revize

p. Pikous

Řidič silniční nákladní dopravy

revize

p. Pikous

Do plánu revizí byly na návrh NÚV a po projednání s příslušnými členy SR dodatečně doplněny PK
Disponent mezinárodního zasilatelství, Dispečer silniční nákladní dopravy a Dispečer silniční osobní
dopravy. Do plánu roku 2018 byly z předchozího roku převedeny revize PK Řidič silniční osobní dopravy a
Řidič silniční nákladní dopravy.
Návrh NÚV na revizi PK Výpravčí byl projednán v PS (pí. Češková, SŽDC), se závěrem revidovat nejdříve v
roce 2019. Z vyjádření PS „Výpravčí vznikl teprve nedávno, nedošlo k žádné změně a revize by byla
zbytečná. Navíc se očekává, že v příštím roce dojde k výraznější změně osnov odborné zkoušky, což by se
do standardu nestihlo zpracovat – dokonce je možné, že kvalifikace bude rozdělena na více kvalifikací s
menším rozsahem: nyní u odborných útvarů a příslušného náměstka“.

4.

Sestavení pracovních skupin a skupin stvrzovatelů pro tvorbu/revize PK

Aktuálně jsou ustaveny PS p. Kraváčkové (PK za oblast poštovnictví) a p. Kampfa (PK Disponent
mezinárodního zasilatelství). Institucionální zastoupení v PS bylo posouzeno a schváleno koordinátorem
SR. Pracovní skupiny byly předány na HK ČR paní Štěpánové s pokynem vystavit DPP a zajistit přístup
členům PS do IS NSK k revizi PK.

Tajemník připomněl základní pravidla složení PS:
• různorodé složení zástupců zaměstnavatelů (různé instituce)
• 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).
• V PS by neměl nastat stav, že v ní bude počet členů ze SR bude převažovat počet externích
spolupracovníků (mimo SR).
Předseda SR p. Kašík pověřil vedením pracovních skupin členy SR uvedené v tabulce 2.
Administraci DPP expertů práce a členů PS zajišťuje od roku 2017 HK ČR ve spolupráci s tajemníky SR a
vedoucími PS (tj. sběr a kompletace os. údajů včetně získání souhlasu k poskytnutým os. údajům,
vykazování činností). Zodpovědná osoba – paní Jana Štěpánová, stepanovaj@komora.cz, tel. 734 510 844
Smluvní vztah (DPP, popř. DPČ) s HK ČR budou mít:
• předseda SR a členové SR, kteří se podílí na tvorbě/revizích PK,
• další experti mimo SR, kteří se podílí na tvorbě/revizích PK = členové pracovních skupin.
Členové SR nezapojení do plánu tvorby 2018 – dobrovolní členové SR, bez nároku na odměnu.
Zajištění stvrzovatelů
P. Jaroš požádal SR o spolupráci při zajišťování stvrzovatelů PK.
Jedná se o experty posuzující kvalitu a adekvátnost PK vytvářené/revidované v PS. Stvrzovatelem nemůže
být člen SR ani PS, který PK tvoří/reviduje.
Vedoucí PS ve spolupráci s koordinátorem SR zajistí jmenný seznam s e-maily potenciálních stvrzovatelů
(formulář pro seznam stvzovatelů PK obdrží vedoucí PS od koordinátora SR). Přehled stvrzovatelů musí
být předložen do 1 měsíce od sestavení pracovní skupiny NÚV. Vedoucí sestavených pracovních skupin
zašlou koordinátorce jmenný seznam stvrzovatelů ke každé PK zvlášť.
U revidovaných PK jsou třeba minimálně 3 posudky.
Administraci DPP stvrzovatelů PK a získávání posudků od stvrzovatelů PK - Oslovování stvrzovatelů PK,
získání posudků a os. údajů, uzavření a proplacení DPP bude stejně jako v roce 2017 zajišťovat NÚV.
Smluvní vztah (DPP) s NÚV budou mít:
•

stvrzovatelé – experti v dané problematice mimo pracovní skupinu.

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. Členové SR na jednání projednali a schválili harmonogram prací na revizi PK v roce 2018.
Rozpracované PK nelze převádět do dalšího období, tj. do následujícího roku.

Tab. 3: Harmonogram prácí SR na revizích PK v roce 2018
Sestavení pracovní skupiny

28. 2. 2018

Vytvoření 1. návrhu PK

15. 4. 2018

Vypořádání metodických připomínek NÚV

10. 5. 2018

Zaslání PK stvrzovatelům

20. 5. 2018

Vypořádání připomínek stvrzovatelů

10. 6. 2018

Schválení PK v sektorové radě

21. 6. 2018

5.

Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK, průběh schvalování PK v gesci SR;
přehled PK, kde byl zájem o zkoušky, ale nejsou k nim přiřazeny AOs

Garant NÚV p. Sloup prezentoval aktuální stav NSK (počet profesních kvalifikací v gescích příslušných
ministerstev, počet autorizovaných osob, počet autorizací, počet realizovaných zkoušek, atp.). P. Sloup
představil PK, kde byl zájem o zkoušky, ale nejsou k nim přiřazeny AOs.
Prezentace je součástí příloh zápisu – příloha č. 3.
6.

Pokrytí PK autorizovanými osobami

K 33 profesním kvalifikacím, které byly vytvořeny v SR v minulých letech a jsou publikovány na webu
narodnikvalifikace.cz nejsou autorizované osoby a tudíž nemohou probíhat zkoušky. Ing. Mužík vyzval
členy sektorové rady, aby se zaměřili na „nejpotřebnější“ PK a k nim navrhovali autorizované osoby.
Byly diskutovány cesty k většímu pokrytí PK v gesci SR pro dopravu autorizovanými osobami. Koordinátor
připomněl členům SR závazek v rámci zkvalitňování systému dalšího vzdělávání v podobě zajišťování
autorizovaných osob k dosud nepokrytým, jimi iniciovaných a zpracovaných PK. P. Sloup upozornil, že
v této souvislosti byly zaznamenány případy, že některé autorizované osoby nejsou zveřejněné na webu
narodnikvalifikace.cz. Garant NÚV představil některé konkrétní příklady. Tajemník o této situaci bude
informovat Koordinační radu.
Celkový přehled Autorizovaných osob s autorizacemi pro PK v gesci SR je uveden v příloze č. 4.
Přehled PK bez AOs je uveden v příloze č. 5.
7.

Vyjádření podpory rozvoje NSK

Koordinátor SR p. Jaroš požádal o Deklarace podpory rozvoje NSK – souhlas, že se organizace chtějí
podílet na rozvoji NSK. Deklarace přílohou č. 6. Upravit text dle vlastní formulace je možné. Podepsané
deklarace v PDF zasílejte na pjaros@spcr.cz.
8.

Projekt Mistrovská zkouška (MiZk)

Členům sektorové rady byl panem Strádalem (NÚV) představen projekt Mistrovská zkouška. Členové SR
pro dopravu se shodli, že v rámci sektoru dopravy, logistiky, poštovních a doručovacích služeb neexistuje

prostor pro tvorbu mistrovských zkoušek. Prezentace projektu je přílohou č. 7.
9.

Diskuse k aktuálním otázkám, shrnutí úkolů, závěr jednání

Hlasování na jednání SR:
Předmět hlasování:
Harmonogram revizí PK v roce 2018
Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 5
Výsledek hlasování: Pro – 5 , Proti – 0, Zdrželi se – 0
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby schválila harmonogram pro rok 2018.
Poznámka: vzhledem k nedostatečnému počtu členů SR přítomných na jednání je schválení podmíněno
dodatečným hlasováním per rollam.
Datum příštího jednání SR: 14. 6. 2018 od 10.00 hod.

Úkoly:
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: tajemník
Ustavit pracovní skupiny – zaslat kontaktní údaje o členech PS tajemníkovi, včetně návrhu na rozdělení
odměn členům PS
Termín: 9. 3. 2018
Zodpovídá: p. Lukeš, p. Pikous
Zpracovat revize v pracovních skupinách dle harmonogramu prací 2018
Termín: 30. 6. 2018
Zodpovídá: vedoucí PS, tajemník, garant NÚV, koordinátor SR
Stvrzovatelé: zaslat koordinátorovi návrhy na stvrzovatele PK z plánu tvorby 2018
Termín: do 30 dnů od založení PS
Zodpovídá: vedoucí PS
Informovat Koordinační
narodnikvalifikace.cz
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: tajemník

radu

o

neuveřejňování

autorizovaných

osob

na

stránkách

Zvážit návrhy na tvorbu/revize PK na rok 2019 (předložení RL)
Termín: průběžně
Zodpovídá: členové SR
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:

Prezenční listina
Seznam členů SR

Příloha č. 3:
Příloha č. 4:
Příloha č. 5:
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:

Aktuální stav NSK v gesci SR pro dopravu
Přehled Autorizovaných osob – PK v gesci SR
Pokrytí PK v gesci SR autorizovanými osobami, zkouškami a akreditovanými rekv. kurzy.
Deklarace podpory rozvoje NSK
Prezentace projektu Mistrovská zkouška

