Zápis z jednání Sektorové rady pro dopravu, logistiku, poštovní a
doručovací služby
Místo: Svaz dopravy ČR, V. P. Čkalova, 502/14, Praha-Bubeneč
Datum: pondělí 11. 3. 2019, od 10:00
Přítomni: viz prezenční listina (Příloha č. 1)

Cíl jednání:
Projednat se členy SR součinnost Ministerstva dopravy ČR v rámci Národní soustavy kvalifikací a
spolupráce se SR. Projednat harmonogram prací na profesních kvalifikacích v roce 2019. 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 hosta jednání
pí. Hrdinovou z Ministerstva dopravy ČR. Tajemník seznámil přítomné s programem jednání SR.
Kontrola úkolů:
Zpracovat a rozeslat zápis z jednání SR včetně příloh
Termín:
Zodpovídá: tajemník - splněno
Zorganizovat a uskutečnit jednání na Min. dopravy se zástupci odborů – postup MD jako Autorizujícího
orgánu
Termín: dle dohody
Zodpovídá: MŠMT, NÚV, MD – nesplněno. Další postup: viz bod 5 zápisu (Diskuse)
Seznámit se s materiálem NÚV „Podpora provázanosti NSK na počáteční vzdělávání“, zaslat případné
podněty
Termín: 16. 11. 2018
Zodpovídá: členové SR – splněno, bez zaslaných podnětů
Organizace a administrace
•

Proplacení DPP za rok 2018 členům PS

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 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
Stejně jako v roce 2017 a 2018 bude i v roce 2019 předmětem ročního plnění veřejné zakázky revize 300
PK a tvorba 40 nových profesních kvalifikací. Plnění bude doloženo jednak činností pracovních skupin

(PS), tzn. návrhy standardů, které budou odsouhlaseny v SR a budou akceptovány zástupci objednatele
zakázky, a dále činnostmi spojenými s materiálně technickým zabezpečením jednání pracovních skupin.
Podrobné informace k organizaci práce PS jsou uvedeny v prezentaci, která je přílohou zápisu č. 2.

2.

Rekapitulace tvorby a revizí PK v roce 2018

Tab. 1:
Status
PK

Název 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

3. Plán prací NSK pro rok 2019
Tab. 2: Návrh plánu tvorby/revizí PK v r. 2019
Název PK

Status PK

Vedoucí
pracovní
skupiny

Stanovisko MŠMT

Vedoucí pošty II

Nová

p. Kraváčková

Doposud bez
vyjádření

Pracovník poštovní přepážky

revize

p. Kraváčková

ANO

Dispečer železniční dopravy

revize

p. Lukeš

ANO

Kontrolor vozby

revize

p. Lukeš

ANO

Referent železniční dopravy

revize

p. Lukeš

ANO

Strojmistr železniční dopravy

revize

p. Lukeš

ANO

Manipulační pracovník se zbožím ve skladu

revize

p. Kampf

ANO

Manipulant se zbožím a materiálem

revize

p. Kampf

ANO

Pracovník evidence zásob zboží a materiálu

revize

p. Kampf

ANO

Výpravčí

revize

pí. Češková

ANO

Návěstní spojový dozorce

revize

pí. Češková

ANO

Návěstní technik

revize

pí. Češková

ANO

Traťový dělník

revize

pí. Češková

ANO

Traťový dělník obchůzkář

revize

pí. Češková

ANO

Na revizích PK je možné na základě souhlasného stanoviska MŠMT zahájit práce. Předseda SR p. Kašík
pověřil vedením pracovních skupin členy SR uvedené v tabulce výše.
V případě nové PK Vedoucí pošty II si Autorizující organ (MPO) vyžádal doplňující informace, týkající se
obsahu navrhované PK a eliminaci případných duplicit s již existujícími vytvořenými PK. Po dodání
rozboru byl rodný list PK ze strany MPO odsouhlasen a předán MŠMT.
Harmonogram prací SR na PK v roce 2019
Etapa

termín

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

Všechny pracovní skupiny byly k datu jednání SR ustaveny (PS pod vedením p. Kampfa, pí. Češkové, pí.
Kraváčkové, p. Lukeše).
Tajemník upozornil vedoucí PS, že termíny uvedené v harmonogramu jsou hraniční a bylo by vhodné, aby
výsledky práce byly NÚV předávány průběžně. Rozpracované PK nelze převádět do dalšího období, tj. do
následujícího roku!
4. Aktuální informace o počtu AOs a realizovaných zkoušek PK, informace o aktuálním stavu doposud
zpracovaných PK v gesci SR
Garant NÚV p. Sloup seznámil SR s aktuálními údaji NSK. Celkem již proběhlo přes 204 tis. zkoušek a
existuje 1360 autorizovaných osob. Schválené profesní kvalifikace jsou zveřejněny na webu
www.narodnikvalifikace.cz . Podrobná prezentace viz příloha zápisu č. 3

5. Diskuse k aktuálním otázkám, shrnutí úkolů, závěr jednání
Organizace a uskutečnění jednání na Min. dopravy se zástupci odborů – postup MD jako Autorizujícího
orgánu
Jednání na Min. dopravy bylo navrženo již na předchozím jednání SR, doposud nebylo uspořádáno.
V diskusi byly zmíněny tři důvody pro jednání:
• připomenout smysl zákona 179/2006 a roli sektorových rad při naplňování NSK
• zajistit jednotný přístup k posuzování předkládaných profesních kvalifikací napříč odbory MD i
napříč jednotlivými autorizujícími orgány.
• projednání zamítnutí revizí již zveřejněných PK (řidiči a dispečeři silniční dopravy) – podrobněji:
viz dopis MD, příloha zápisu č. 4
Doporučena účast zástupců MŠMT (pí. Třísková) a zřizovatele SR.
Za SR se zúčastní předseda Kašík a p. Pikous. Za MD přislíbila pí. Hrdinová účast ředitelů odborů a pozvání
náměstků.
Předpokládaný termín jednání: Duben 2019
Instrukce MŠMT pro případ požadavku zrušení existující PK
•

Zrušení PK je možné pouze na základě písemné žádosti SR zaslané NÚV, ve které bude podrobně
popsán důvod zrušení

•

Následně bude zrušení PK posouzeno příslušným autorizujícím orgánem a NÚV /MŠMT ve
smyslu, zda je zrušení možné a žádoucí s ohledem 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).

•

To, že SR odhlasuje zrušení PK, není důvod k jejímu zrušení samo o sobě.

•

Profesní kvalifikace schvaluje a ruší ze zákona MŠMT po dohodě s autorizujícími orgány. Aby se
tak stalo, musí být splněny výše uvedené kroky.

PK Provozní technik silniční dpravy – dosud nechválena MD
PK schválena SR v říjnu 2014. Vypořádání připomínek AOr bylo zasláno na MD 10. 3. 2015. Stanovisko k
vypořádání připomínek bylo několikrát urgováno – bez odpovědi. NÚV zašle pí Hrdinové (MD) všechny
podklady k vypořádání připomínek (dopis MD s připomínkami k PK, průvodní dopis NÚV k vypořádání
připomínek, PK Provozní technik silniční dopravy před úpravou a po úpravě).

Datum příštího jednání SR: 19. září 2019 od 10.00 hod.
Úkoly:
Zpracovat a rozeslat zápis z jednání SR včetně příloh
Termín:
Zodpovídá: tajemník

Organizace a uskutečnění jednání na Min. dopravy
Zodpovídá: p. Kašík, ve spolupráci s Min. dopravy (pí. Hrdinová)
Termín: duben 2019
Dodržovat termíny stanovené v harmonogramu 2019
Zodpovídá: vedoucí PS
Termín: dle termínů v harmonogramu

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
Průvodní prezentace jednáním
Prezentace: aktuální stav NSK
Vyjádření Min. dopravy k revizím PK

