Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a
doručovací služby
Místo: Svaz dopravy ČR, V. P. Čkalova, 502/14, Praha-Bubeneč
Datum: čtvrtek 14. 6. 2018, od 10:00
Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Cíl jednání:
Projednat se členy SR aktuální stav prací na revizích profesních kvalifikací za rok 2018 a revidovaný
harmonogram prací v roce 2019.
Dalším účelem jednání bylo zprostředkovat a zajistit lepší součinnost MD ČR v oblasti NSK, projednat
návrhy tvorby a revizí profesních kvalifikací v roce 2019 a průvodní dokumentaci. Předat aktuální
informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu schvalování PK v gesci SR.

1.

Zahájení jednání, kontrola úkolů

Předseda SR p. Kašík přivítal zúčastněné členy SR, zástupce zainteresovaných organizací a hosta jednání
p. Skalského (Min. dopravy ČR)
Kontrola úkolů:
Zpracování a rozeslání zápisu z jednání SR včetně příloh
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: tajemník - splněno
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 - splněno
Zpracovat revize v pracovních skupinách dle harmonogramu prací 2018
Termín: 30. 6. 2018
Zodpovídá: vedoucí PS, tajemník, garant NÚV, koordinátor SR – nesplněno, podrobněji dále v zápisu
Stvrzovatelé: zaslat koordinátorovi návrhy na stvrzovatele PK z plánu tvorby 2018
Termín: do 30 dnů od založení PS
Zodpovídá: vedoucí PS - splněno
Informovat Koordinační radu o neuveřejňování autorizovaných osob na stránkách narodnikvalifikace.cz
Termín: 28. 2. 2018
Zodpovídá: tajemník - splněno
Zvážit návrhy na tvorbu/revize PK na rok 2019 (předložení RL)
Termín: průběžně
Zodpovídá: členové SR – průběžně

2.

Aktuální stav prací na PK z harmonogramu r. 2018

Tab. 1:
Vedoucí
pracovní
skupiny

Status PK

Název PK

Aktuální stav prací
Vypořádávání připomínek
stvrzovatelů v PS
Vypořádávání připomínek
stvrzovatelů v PS
MŠMT schválena k provedení revize
na konci května 2018
MŠMT schválena k provedení revize
na konci května 2018

Řidič silniční osobní dopravy

revize

p. Pikous

Řidič silniční nákladní dopravy

revize

p. Pikous

Dispečer silniční nákladní dopravy

revize

p. Pikous

Dispečer silniční osobní dopravy

revize

p. Pikous

Vedoucí poštovního oddělení

revize

p. Kraváčková Posouzení 1. pracovní verze na NÚV

Směnař v poštovním provozu

revize

p. Kraváčková Posouzení 1. pracovní verze na NÚV

Pracovník vnitřní poštovní služby III

revize

p. Kraváčková Posouzení 1. pracovní verze na NÚV

Pokladník pošty

revize

p. Kraváčková Posouzení 1. pracovní verze na NÚV

Pracovník poštovní přepravy

revize

p. Kraváčková Posouzení 1. pracovní verze na NÚV

Komandující

revize

p. Lukeš

Vozmistr

revize

p. Lukeš

Disponent mezinárodního zasilatelství

revize

p. Kampf

MŠMT schválena k provedení revize
na konci května 2018
MŠMT schválena k provedení revize
na konci května 2018
MŠMT schválena k provedení revize
na konci května 2018

p. Pikous připomenul zvyšující se náročnost práce v prostředí IS NSK vzhledem k potřebě nainstalování
doplňku Silverlight a bezpečnostním SW opatřením organizací, v nichž působí členové SR a pracovních
skupin.
Tajemník navrh upravený harmonogram prací v PS, viz následující tabulka. Přítomní vedoucí PS
s návrhem souhlasili.
Tab. 2: Harmonogram prácí SR na revizích PK v roce 2018
původní

upravený

Sestavení pracovní skupiny

28. 2. 2018

Vytvoření 1. návrhu PK

15. 4. 2018

15. 7. 2018

Vypořádání metodických připomínek NÚV

10. 5. 2018

31. 7. 2018

Zaslání PK stvrzovatelům

20. 5. 2018

6. 8. 2018

Vypořádání připomínek stvrzovatelů

10. 6. 2018

31. 8. 2018

Schválení PK v sektorové radě

21. 6. 2018

15. 9. 2018

Administrace a časování odměn:
Pro vyplácení odměn platí v letošním roce stejný postup jako v roce minulém. V praxi to např. znamená,
že PK, které byly schváleny v SR a NÚV přijaty v květnu, HK ČR vyfakturovala k 1.6.2018 NÚVu, který má
30 dnů na proplacení.
DPP členům PS budou zúčtovány za měsíc červen a proplaceny ve výplatním termínu za měsíc červen, tj.
12.7.2018.
Identifikace platby na účtu: na výpisu uvedeno pouze číslo účtu 997402/0800 bez uvedení názvu plátce
HKČR.
Dotazy k DPP a výplatám 2018 – Romana Nováčková mob: 724 613 121, Jana Štěpánová, mobil: 734
510 844, stepanovaj@komora.cz.
Rozpracované PK nelze převádět do dalšího období, tj. do následujícího roku.
3.

Příprava návrhu plánu NSK pro rok 2019

Tajemník navrhl postup při definování plánu prací NSK v roce 2019. Představil zdroje podnětů pro návrhy
nových PK. Dále se předpokládají revize již publikovaných profesních kvalifikací (pravidelné – viz
„předpoklad plošné revize“ v přehledu – tabulce č. 3 a mimořádných revizí nedávno publikovaných PK
v případě pádného důvodu pro přepracování PK (viz „revize individuálně“ v tabulce č. 3).
• Plánované revize 2019 NÚV (viz dále)
Inspirace:
• Národní soustava povolání
• Vzdělávací programy, rekvalifikace
• Živnosti a Příloha č. 1 - 4 k zákonu č. 455/1991 Sb.
• ESCO jako inspirace
• Výstupy globálního průzkumu Manpower

Tab. 3: Předběžný návrh plánu tvorby/revizí PK v r. 2019.
Název PK

Status PK

Vedoucí
pracovní
skupiny

Počet AOs

Návrh tvorby nové PK
Vedoucí pošty II

nová

p. Kraváčková

Předpoklad plošné revize
Dispečer železniční dopravy

Revize

1

Kontrolor vozby

Revize

2

Referent železniční dopravy

Revize

0

Strojmistr železniční dopravy

Revize

0

Výpravčí

Revize

2

Revize individuálně, pouze z důvodu legislativní změny, změny v oboru, nové
technologie, atd
Manipulant se zbožím a materiálem

Revize

15

Pracovník evidence zásob zboží a materiálu

Revize

16

Manipulační pracovník se zbožím ve skladu

Revize

13

Pracovník poštovní přepážky

Revize

2

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých
zařízení
Pracovník vnitřní poštovní služby I

Revize
Revize

0

Traťový dělník

Revize

1

Traťový dělník obchůzkář

Revize

1

Návěstní technik

Revize

1

Návěstní spojový dozorce

Revize

1

Administrátor pošt

Revize

0

0

Diskuse a závěry:
Rodný list PK „Vedoucí pošty II“ a deklarace zájmu potenciální autorizované osoby o tuto PK
zpracuje a zajistí p. Kraváčková do 31. 8. 2018
Případné další náměty na nové PK: zaslání ve formě rodného listu tajemníkovi SR do 31. 8. 2018.
Tajemník SR již před jednáním SR oslovil zástupce železniční dopravy o vyjádření k PK pro
pravidelnou revizi. Dle jejich reakce budou příslušné PK zařazeny nebo nezařazeny do návrhu SR
na plán prací v roce 2019.
Dále je osloví ve věci námětů na případné mimořádné revize PK.
P. Kampf a p. Kraváčková sdělí stanoviska k potřebě mimořádných revizí do 31. 7. 2018.
Formuláře pro nové PK a pro mimořádné revize jsou uvedeny v příloze č. 2.

Průvodní dokumentace:
• Záznamy z jednání PS
Tajemník požádal o předání záznamů z jednání PS nebo zaslání skenu e-mailem. Platí i pro případy, kdy ke
komunikaci v rámci PS dochází např. prostřednictvím Skype nebo jiným ne-přímým jednáním PS (zatím
pouze od PS p. Kraváčkové).
• Záznam o vypořádání připomínek stvrzovatelů
Soupis připomínek stvrzovatelů, zda byly akceptovány a jakým způsobem.
• Záznam o provedení revize
Po fázi vypořádání posudků stvrzovatelů a případných úpravách PK podle jejich (relevantních) připomínek
je třeba vyplnit záznam o provedení revize – zodpovězení otázek a soupis provedených změn PK v rámci
revize.

4.

Aktivity vedoucí k získání Autorizovaných osob pro všechny zveřejněné PK

Změna procesů NSK:
MŠMT začíná klást velký důraz na reálné využití NSK v praxi.
Cca 600 publikovaných PK nemá autorizované osoby a neprobíhají zkoušky.
Zčásti už letos a standardně od roku 2019 se proto bude k rodným listům nových PK a v případě revizí PK
bez autorizované osoby dokládat Deklarace zájmu o autorizaci: vyjádření potenciální autorizované osoby
o vyřízení autorizace k příslušné/příslušným PK. Bez doložení deklarace nelze předpokládat odsouhlasení
MŠMT k tvorbě/revizím, vč. profinancování souvisejících prací.
Formulář deklarace zájmu je přílohou zápisu č. 3.
Koordinátor:
• zmapování PK bez AOs a PK podobných – možnost rozšíření AOs, potenciální AOs z rodných listů
• report koordinátora a členů SR o způsobech zajištění nových AOs
Diskuse a náměty pro získání dalších AOs a zamezení ztráty Aos (riziko neobnovení autorizace).
Přehled PK bez AOs v gesci SR pro dopravu je přílohou zápisu č. 4.
5.

Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu schvalování PK v gesci SR

Prezentace: Garant NÚV p. Krajča.
•

Aktuální údaje o počtu Aos

•

Aktuální údaje o počtu realizovaných zkoušek PK

•

Aktuální údaje o schválených PK v garanci SR

Prezentace je přílohou zápisu č. 5.
Se zástupcem Min. dopravy ČR p. Skalským byl projednán seznam PK zpracovaných a schválených
sektorovou radou, které doposud nebyly MD schváleny.
•

Vedoucí silniční osobní dopravy, Vedoucí silniční nákladní dopravy (schváleno SR 8. 12. 2011)

•

Provozní technik silniční dopravy (schváleno SR 24. 10. 2014)

•

Dozorčí železničního provozu, Dozorčí železniční přepravy, Provozní dispečer v železniční
dopravě, Vozový disponent, Tranzitér přípravář (schváleno SR 3. 10. 2016)

P. Skalský příslibil součinnost v procesech ověření a zajištění stanovisek odborných útvarů MD ČR
k doposud neschváleným PK. Rovněž příslibil součinnost při zapracování spol. Reliant jako autorizované
osoby k PK Dispečer silniční nákladní dopravy, která není uvedena mezi Aos této PK.

6.

Diskuse k aktuálním otázkám, shrnutí úkolů, závěr jednání

Hlasování na jednání SR:
Předmět hlasování: Předběžný plán NSK pro rok 2019
Počet přítomných členů SR s hlasovacím právem: 8
Výsledek hlasování: Pro – 8 , Proti – 0, Zdrželi se – 0
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby schválila předběžný plán NSK pro rok 2019
Datum příštího jednání SR: 12. 9. 2018 od 10.00 hod.

Úkoly:
Zpracovat a rozeslat zápis z jednání SR včetně příloh
Termín:
Zodpovídá: tajemník
Dokončit revize PK z plánu r. 2018 v termínech (viz upravený harmonogram NSK 2018)
Termín: viz jednotl. etapy
Zodpovídá: vedoucí PS, garant NÚV, tajemník
Sdělit stanovisko k plánu pravidelných revizí (akceptace nebo zdůvodnění nezařazení) v roce 2019.
Termín: 31. 7. 2018
Zodpovídá: p. Češková, p. Lukeš
Zpracovat rodný list PK „Vedoucí pošty II“ a zajistit deklaraci zájmu potenciální autorizované osoby o
tuto PK
Termín: 31. 8. 2018
Zodpovídá: p. Kraváčková
Sdělit stanovisko o potřebě mimořádných revizí PK (viz bod zápisu č. 3, tabulka č. 3)
Termín: 31. 7. 2018
Zodpovídá: p. Kampf, p. Kraváčková
Předložit případné další náměty na nové PK formou rodného listu
Termín: 31. 8. 2018
Zodpovídá: členové PS

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
Formuláře pro nové PK a pro mimořádné revize

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

Deklarace zájmu o autorizaci
Přehled PK bez AOs v gesci SR pro dopravu
Prezentace aktuální stav NSK
Průvodce jednáním SR

