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 16. 10. 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 harmonogram
prací v roce 2019. Projednat stav schvalování profesních kvalifikací zpracovaných v SR ze strany MD ČR
jako autorizujícího orgánu.
Dalším účelem jednání bylo předat aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu
schvalování PK v gesci SR.
1.

Zahájení jednání, organizační záležitosti a kontrola plnění úkolů

Předseda SR p. Kašík přivítal zúčastněné členy SR, zástupce zainteresovaných organizací a hosty jednání
(Mgr. Viktora Skalského z Ministerstva dopravy ČR, Mgr. Alici Třískovou z MŠMT, Ing. Martina Buňku,
NÚV). Tajemník seznámil přítomné s programem jednání SR.
Kontrola úkolů:
Zpracovat a rozeslat zápis z jednání SR včetně příloh
Zodpovídá: tajemník - splněno
Dokončit revize PK z plánu r. 2018 v termínech (viz upravený harmonogram NSK 2018)
Zodpovídá: vedoucí PS, garant NÚV, tajemník - rozpracováno
Sdělit stanovisko k plánu pravidelných revizí (akceptace nebo zdůvodnění nezařazení) v roce 2019.
Zodpovídá: p. Češková, p. Lukeš - splněno
Zpracovat rodný list PK „Vedoucí pošty II“ a zajistit deklaraci zájmu potenciální autorizované osoby o tuto
PK
Zodpovídá: p. Kraváčková – splněno
Sdělit stanovisko o potřebě mimořádných revizí PK (viz bod zápisu č. 3, tabulka č. 3)
Zodpovídá: p. Kampf, p. Kraváčková - splněno
Předložit případné další náměty na nové PK formou rodného listu
Zodpovídá: členové PS – splněno (náměty nebyly předloženy)

2.

Aktuální stav prací na PK z harmonogramu r. 2018

Tab. 1:
Název PK

Status
PK

Vedoucí
pracovní
skupiny

Aktuální stav prací

Řidič silniční osobní dopravy

revize

p. Pikous

Schváleno per rollam 17. 7. 2018

Řidič silniční nákladní dopravy

revize

p. Pikous

Schváleno per rollam 17. 7. 2018

Dispečer silniční nákladní dopravy

revize

p. Pikous

Schváleno per rollam 10. 9. 2018

Dispečer silniční osobní dopravy

revize

p. Pikous

Schváleno per rollam 10. 9. 2018

Vedoucí poštovního oddělení

revize

p. Kraváčková

Schváleno per rollam 29. 8. 2018

Směnař v poštovním provozu

revize

p. Kraváčková

Schváleno per rollam 29. 8. 2018

Pracovník vnitřní poštovní služby III

revize

p. Kraváčková

Schváleno per rollam 29. 8. 2018

Pokladník pošty

revize

p. Kraváčková

Schváleno per rollam 29. 8. 2018

Pracovník poštovní přepravy

revize

p. Kraváčková

Schváleno per rollam 29. 8. 2018

Komandující

revize

p. Lukeš

Schváleno na jednání SR 16. 10. 2018

Vozmistr

revize

p. Lukeš

Schváleno na jednání SR 16. 10. 2018

Disponent mezinárodního zasilatelství

revize

p. Kampf

Schváleno per rollam 17. 8. 2018

Garant NÚV a vedoucí PS p. Lukeš popsali změny provedené v rámci revize profesních kvalifikací
„Komandující“ a „Vozmistr“.
Kvalifikace byly následně předloženy SR ke schválení s výsledkem:
Pro: 9, proti: 0, zdržel(a) se hlasování: 0.
3.

Projednání a schválení plánu tvorby/revizí PK v roce 2019 + Harmonogram prací 2019

Tab. 2: Návrh plánu tvorby/revizí PK v r. 2019.
Název PK

Status PK

Vedoucí
pracovní
skupiny

Počet AOs

Vedoucí pošty II

nová

p. Kraváčková

Dispečer železniční dopravy

Revize

p. Lukeš

1

Kontrolor vozby

Revize

p. Lukeš

2

Referent železniční dopravy

Revize

p. Lukeš

0

Strojmistr železniční dopravy

Revize

p. Lukeš

0

Výpravčí

Revize

p. Češková

2

V SR byl projednán a schválen plán NSK pro rok 2019. Rodný list k PK „Vedoucí pošty II“ včetně dvou
deklarací zájmu dvou potenciálních autorizovaných osob o vyřízení autorizace k navrhované PK je
přílohou zápisu č. 2.

Harmonogram prací SR na PK v roce 2019
Etapa

Revize (ideální průběh)

Nové PK

Vytvoření návrhu PK pracovní
skupinou

06.04.2019

09.06.2019

Metodické posouzení PK NÚV

26.04.2019

29.06.2019

Posouzení PK stvrzovateli

17.05.2019

20.07.2019

Vypořádání
připomínek
metodiků a stvrzovatelů v PS

06.06.2019

09.08.2019

Odsouhlasení PK NÚV

14.06.2019

17.08.2019

Schválení PK v sektorových
radách

04.07.2019

06.09.2019

Deklarace zájmu AOs
MŠMT začíná klást velký důraz na reálné využití NSK v praxi. Cca 600 publikovaných PK nemá
autorizované osoby a neprobíhají zkoušky.
Deklarace zájmu o autorizaci je vyjádření potenciální autorizované osoby o vyřízení autorizace
k příslušné/příslušným PK.
MŠMT si před odsouhlasením provedení revizí může vyžádat k jednotlivým PK přílohy ve formě doložení
zájmu konkrétní organizace nebo fyzické osoby o autorizaci k příslušné PK. K tomuto opatření MŠMT
přistupuje vždy u návrhů nových PK a předběžně nelze vyloučit tento požadavek ani u revizí.
Deklarace zájmu AOs k navržené PK “Vedoucí pošty II” je přílohou rodného listu navrhované PK.

4.

Aktuální informace o počtu AOs a realizovaných zkoušek PK, informace o aktuálním stavu
doposud zpracovaných PK v gesci SR

Celní deklarant
Projednání předání zrevidovaného standardu PK Celní deklarant ze SR pro management a administrativu
do SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, která podle gesce CZ NACE zastřešuje oblast
52.29: Ostatní vedlejší činnosti v dopravě. PK vznikla v roce 2013 v SR pro management a administrativu a
v letošním roce prošla revizí.
Návrh na převedení projednali a odsouhlasili členové SR pro management a administrativu.
Byl vznesen dotaz, zda PK nepřísluší SR pro ozbrojené složky, kam spadá oblast celní správy. Kontrola
kategorií CZ-NACE, za něž odpovídá SR pro ozbrojené složky, prokázala, že kategorie 52.29 nespadá do
sféry této sektorové rady.
Závěr: SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby vzala na vědomí převod PK „Celní
deklarant“ do své gesce.
Aktuální informace o NSK
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

Ministerstvo dopravy ČR zaslalo zamítavé stanovisko k již zpracovaným PK Tranzitér přípravář, Dozorčí
železničního provozu, Dozorčí železniční přepravy a Provozní dispečer v železniční dopravě:

Zástupce Ministerstva dopravy ČR popsal proces zajišťování stanovisek jednotlivých odborů
k předkládaným PK.
V diskusi věnované stanovisku Min. dopravy k výše uvedeným PK byl mezi přítomnými zástupci MŠMT
Min. dopravy a NÚV dohodnut další postup. Cílem je uspořádat jednání na Min. dopravy za přítomnosti
zástupců jednotlivých odborů a poskytnutí konzultací tak, aby byl zajištěn jednotný přístup k posuzování
předkládaných profesních kvalifikací napříč odbory MD i napříč jednotlivými autorizujícími orgány.
Stanovisko MD k výše uvedeným PK je přílohou zápisu č. 3.
Provázanost NSK s počátečním vzděláváním
Garant NÚV představil prezentaci „Podpora provázanosti NSK na počáteční vzdělávání“ (viz příloha zápisu
č. 4). Cílem je vytvořit „skládačky“ z profesních kvalifikací pokrývající většinu existujících oborů středního
odborného vzdělávání tak, aby potenciální uchazeč měl možnost přihlásit se k vykonání závěrečné nebo
maturitní zkoušky v příslušném oboru vzdělání po absolvování všech potřebných „skládajících“
profesních kvalifikací bez nutnosti školní docházky.
Diskuse byla zaměřena především na obor 37–52–H/01 Železničář, na nějž jsou navázány 3 úplné
profesní kvalifikace (ÚPK, tj. Obsluha železniční dopravní cesty, Obsluha železniční nákladní cesty,
Obsluha železniční osobní dopravy):
Připomínka, že stávající členění ÚPK odpovídá potřebám zaměstnavatelů – kopíruje reálnou
profesní uplatnitelnost
Stávající vazba 3 ÚPK = 1 obor počátečního odb. vzdělávání není standardní, je třeba hledat
cesty, jak nastavit vazbu 1 ÚPK = 1 obor. Možnou cestou je vytvoření 1 ÚPK, skládající se z 12 PK
tvořících existující ÚPK Obsluha železniční dopravní cesty, Obsluha železniční nákladní cesty,
Obsluha železniční osobní dopravy). Uplatnitelnost v praxi by byla definována skladbou zkoušek
z PK, odpovídajících skladbě aktuálních ÚPK.
Sloučení stávajících 3 ÚPK do 3 PK, které by následně tvořily 1 ÚPK ve vazbě 1:1 na obor
Železničář je v zásadě nerealizovatelné, a fakticky by znamenalo zrušení 9 vytvořených
profesních kvalifikací a zásadní revizi (včetně přejmenování) dalších 3 PK.
5.

Diskuse k aktuálním otázkám, shrnutí úkolů, závěr jednání

SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby vzala na vědomí převod PK „Celní deklarant“ do

své gesce.

Hlasování na jednání SR:
Předmět hlasování: schválení revizí PK Vozmistr a Komandující
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 revize PK Vozmistr a Komandující
Předmět hlasování: schválení návrhu plánu NSK 2019
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 plán NSK 2019.
Datum příštího jednání SR: 13. 2. 2019 od 10.00 hod.
Úkoly:
Zpracovat a rozeslat zápis z jednání SR včetně příloh
Termín:
Zodpovídá: tajemník
Zorganizovat a uskutečnit jednání na Min. dopravy se zástupci odborů – postup MD jako Autorizujícího
orgánu
Termín: dle dohody
Zodpovídá: MŠMT, NÚV, MD
Seznámit se s materiálem NÚV „Podpora provázanosti NSK na počáteční vzdělávání“, zaslat případné
podněty
Termín: 16. 11. 2018
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:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

Prezenční listina
RL „Vedoucí pošty II“
Stanovisko Min. dopravy k PK
PPP „Podpora provázanosti NSK na počáteční vzdělávání“

