Jednání sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby

Svaz dopravy, V. P. Čkalova, 502/14, Praha-Bubeneč
11. 3. 2019

Program jednání
10.00-10.30

Zahájení jednání, organizační záležitosti a kontrola plnění úkolů

10.30-10.50

Plán prací NSK pro rok 2019 (harmonogram)

10.50-11.00

Sestavení pracovních skupin pro tvorbu/revize PK v roce 2019

11.00-11.15
11.15-12.00

Aktuální informace o počtu AOs a realizovaných zkoušek PK,
informace o aktuálním stavu doposud zpracovaných PK v gesci SR
Další aktivity, náměty členů, diskuze

Plnění plánu práce 2018

Proplacení DPP za rok 2018
• Výplata PS za PK, akceptované v měsíci 11 a 12/2018 – proběhla v termínu mezi
10.1. - 12.1.2019 (dle banky)
• Identifikace platby: číslo účtu 997402/0800 název plátce: Hospodářská komora
ČR
• Výplatní pásky, zápočtový list, evidenční list soc. zabezpečení i formulář ročního
zúčtování pošle HK ČR poštou v obálce s modrým pruhem, dle zákonné
povinnosti, všem držitelům DPP, distribuce proběhne v období nejpozději od
26.2. do 8.3. 2019 (na adresy uvedené v DPP).
• Dotazy k DPP a výplatám 2018 – Jana Štěpánová stepanovaj@komora.cz,
tel. 734 510 844.

Organizace činností v roce 2019 - Pracovní skupiny
Doporučené složení PS:
1. vedoucí PS – člen SR
2. člen PS – může být členem SR
3. člen PS – zástupce AOs (pouze doporučeno)
4. člen PS – zástupce vzdělavatelů (pouze doporučeno)
+ expert PS (předseda SR)
Odměna členů PS:
• Expert PS (předseda SR) = DPP čtvrtletní (odměna za zastřešení a garanci činnosti všech PS v rámci SR)
• Vedoucí PS + členové PS = DPP / úhrada po předání výstupu, resp. potvrzení akceptačního protokolu:
➢ 1 NOVÁ PK = 106 hodin disponibilní počet hodin na PS (vedoucí + členové)
➢ 1 REVIZE PK = 38 hodin disponibilní počet hodin na PS (vedoucí + členové)
➢ předseda SR může být současně placeným členem/vedoucím PS
•

Členové SR nezapojení do plánu tvorby 2019 = dobrovolní členové SR, bez nároku na odměnu

Organizace činností v roce 2019 – Administrace DPP
Administrátor DPP – HKČR
– Administrátor zajišťuje sběr a kompletaci os. údajů – tj. HKČR
– Tajemník SR zajistí kontakty na vedoucího a členy PS: jméno, e-mail, mobil – předává
koordinátorovi SR + současně administrátorce DPP J. Štěpánové
– Koordinátor SR schválí složení PS z hlediska zastoupených subjektů
– Administrátorka DPP - stepanovaj@komora.cz, 734 510 844 zajistí os. údaje a připraví
DPP v pdf, zasílá všem k vytištění a podpisu. Udělení souhlasu s poskytnutím os. údajů
bude opět součást DPP
– Člen, vedoucí, expert PS následně zajistí doručení DPP na HKČR
– Vykazování – výkaz schvaluje vedoucí PS po dokončení PK za celou PS.
– Vyplacení odměn - pouze k PK, které byly schváleny v SR a akceptovány ze strany NÚV.

Organizace činností v roce 2019 – Stvrzovatelé
Stvrzovatelé
– Koordinátoři – zajistí jmenné seznamy s kontaktními údaji potenciálních stvrzovatelů;
Administrátor stvrzovatelů = A. Sedláčková
– 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.
– NÚV - oslovování stvrzovatelů a získávání posudků
– administrace DPP = získání os. údajů, uzavření a proplacení DPP

Posudky stvrzovatelů
• Nová PK - 5 stvrzovatelů
• Revize PK - 3 stvrzovatelé

Dokladování práce PS 2019
Revize PK
1. Záznam o výsledku revize
2. Vypořádání připomínek stvrzovatelů PK
3. Záznam z jednání pracovní skupiny (prezenční/distanční jednání)
Nová PK
1. Vypořádání připomínek stvrzovatelů PK
2. Záznam z jednání pracovní skupiny (prezenční/distanční jednání)

Plán prací NSK 2019

Harmonogram tvorby revizí PK v roce 2019
Sestavení pracovní skupiny

31. 3. 2019

Vytvoření 1. návrhu PK

30. 4. 2019

Vypořádání metodických připomínek NÚV

15. 5. 2019

Zaslání PK stvrzovatelům

20. 6. 2019

Vypořádání připomínek stvrzovatelů

10. 7. 2019

Schválení PK v sektorové radě

31. 8. 2019

Rozpracované PK nelze převádět do dalšího období (roku).

Počet zkoušek PK v gesci SR pro dopravu

Počet zkoušek PK nad 1 tis.
AORg

MV
MŠMT
MPSV
MMR
MPO

KOD PK

počet
autorizací

počet zkoušek Sektorová rada

68-008-E Strážný

179

130 243

SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce

69-037-M
69-017-M
65-001-H
36-149-H

77
70
73
6

12 197
6 186
2 642
2 157

SR pro osobní služby
SR pro ostatní služby
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
SR pro vyhrazená zařízení

12

1 847

SR pro vyhrazená zařízení

63
24
71
64
81
20
53
55
71
11
57
63

1 756
1 709
1 570
1 539
1 534
1 496
1 405
1 364
1 353
1 200
1 088
1 030

SR pro management a administrativu
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
SR pro osobní služby
SR pro veřejné služby a správu
SR pro zemědělství
SR pro management a administrativu
SR pro strojírenství
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch
SR pro vyhrazená zařízení
SR pro osobní služby
SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch

MPO 26-074-M
MPSV
MMR
MMR
MZdr
MŠMT
MZe
MPSV
MPO
MMR
MPO
MZdr
MMR

PK

62-008-M
65-021-N
65-002-H
69-030-M
75-001-T
41-008-H
62-007-N
23-026-H
65-004-H
23-099-M
69-024-H
65-008-H

Sportovní masáž
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Příprava teplých pokrmů
Topenář – montér kotlů na biomasu
Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých
geotermálních systémů
Asistent/ka, sekretář/ka
Průvodce cestovního ruchu
Příprava pokrmů studené kuchyně
Kosmetička
Lektor dalšího vzdělávání
Florista
Personalista
Obsluha CNC obráběcích strojů
Příprava minutek
Instalatér solárních termických soustav
Manikérka a nehtová designérka
Složitá obsluha hostů

Postup při návrhu na zrušení PK
• Rušení PK je možné na základě písemné žádosti SR zaslané na NÚV, ve které bude
podrobně popsán důvod zrušení.
• Následně bude návrh na zrušení PK posouzen příslušným autorizujícím orgánem a
NÚV /MŠMT ve smyslu, zda je zrušení možné a žádoucí s hledem na další vazby PK
v systému, dodržení parametrů udržitelnosti projektu, udělené autorizace, počet
zkoušek, platné akreditace rekvalifikačních programů… apod.
• Teprve poté může být PK navržena ke zrušení, což musí schválit porada vedení
MŠMT (ruší se v rámci schvalování sady nových PK). Termín vypršení existence a
platnosti PK bude vyznačen v systému (www.narodnikvalifikace.cz).
• Stávající autorizace však musí zůstat v platnosti do doby, na kterou byly vydány. Do
vypršení termínu platnosti PK bude stále možné na ni získat novou autorizaci (ale s
omezenou dobou platnosti s ohledem na končící platnost PK).
• Profesní kvalifikace schvaluje a ruší ze zákona MŠMT po dohodě s autorizujícími
orgány. Aby se tak stalo, musí být splněny výše uvedené kroky.

• Zahrnutí regulovaných povolání (tzn. upravených legislativně) do
systému NSK – MPO posoudí vhodnost vzniku PK v NSK
• Aktuální informace o počtu realizovaných zkoušek PK a o průběhu
schvalování PK autorizujícím orgánem a MŠMT (garant)
• Diskuse
• Termín příštího jednání SR ……………

Děkuji za pozornost

