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Odkazy, skratky, pojmy a vymedzenie pojmov 

Odkazy 

Referenčný 
dokument 

Názov Verzia 
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2008/57/ES 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES 
zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc 
v Spoločenstve (prepracované znenie) 

17. júna 2008 

Odporúčanie 
2011/217/EÚ 

Odporúčanie Komisie o povolení na uvedenie 
štrukturálnych subsystémov a vozidiel do prevádzky 
podľa smernice 2008/57/ES  

29. marca 2011 

Rozhodnutie 
2009/965/ES 

ROZHODNUTIE KOMISIE 
o referenčnom dokumente uvedenom v článku 27 
ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2008/57/ES o interoperabilite systému železníc 
v Spoločenstve 

30. novembra 2009 

Rozhodnutie 
2011/155/EÚ 

ROZHODNUTIE KOMISIE 
o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného 
v článku 27 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc 
v Spoločenstve a zaobchádzaní s ním  

9. marca 2011 

Nariadenie (ES) 
č. 352/2009 

NARIADENIE KOMISIE 

o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy hodnotenia 
a posudzovania rizík, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2004/49/ES 

24. apríla 2009 
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Skratky 

 

Skratka Vymedzenie pojmu 

APS Povolenie na uvedenie do prevádzky 

CEN/CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu/normalizáciu v elektrotechnike 

CSM  Spoločná metóda bezpečnosti 

ČŠ Členský štát 

DeBo Určený orgán 

EK Európska komisia 

ERATV Európsky register povolených typov vozidiel 

EN Európska norma 

EÚ Európska únia 

ETCS Európsky systém riadenia vlakov 

IM  Manažér infraštruktúry 

ISA Nezávislý posudzovateľ bezpečnosti 

NLF Vnútroštátny právny rámec 

NoBo Notifikovaný orgán 

NR Vnútroštátny predpis 

NRD Národný referenčný dokument 

NOTIF-IT Databáza na oznamovanie vnútroštátnych predpisov Európskej komisii 

NSA   Národný bezpečnostný orgán 

NTR Vnútroštátne technické predpisy  

Osvedčenie ES Európske osvedčenie o zhode 

RDD Databáza referenčných dokumentov 

RA Posudzovanie rizík 

RU Železničný podnik 

SMS Systém riadenia bezpečnosti 

TEN Transeurópska sieť 

TSI Technická špecifikácia interoperability 

UIC Medzinárodná únia železníc 
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Pojmy a vymedzenie pojmov 

Alternatívna metóda: Alternatívna metóda preukázania zhody so základnými požiadavkami 

vnútroštátnych predpisov (National regulations, NR). 

Časový rámec: Lehota, ktorá sa počíta od rozhodujúceho dňa. 

Dohoda ČŠ: Akákoľvek dohoda medzi ČŠ, ktorej účelom je uľahčenie výmeny informácií 

a povoľovacieho postupu (prvého, ďalšieho/dodatočného, obnoveného, súčasného atď.). 

Ďalšie/dodatočné povolenie: Povolenie, ktoré udelil iný členský štát po prvom povolení. 

Podľa článku 21 ods. 5 smernice o interoperabilite členský štát objasní, či sú potrebné ďalšie 

povolenia vozidla, ktoré je v zhode s TSI, alebo dodatočné povolenia vozidla, ktoré nie je 

v zhode s TSI. 

Nasledujúce povolenie: Povolenie vozidla, ktoré je v zhode s už povoleným typom vozidla. 

Podľa článku 26 ods. 3 smernice o interoperabilite vozidlu zhodnému s typom, ktorému už 

členský štát udelil povolenie, tento členský štát udelí povolenie bez ďalších kontrol 

na základe vyhlásenia o zhode s týmto typom, ktoré predloží žiadateľ. 

Nové povolenie: Povolenie, ktoré udelil jeden členský štát po modernizácii/obnove už 

povoleného existujúceho vozidla alebo typu vozidla. 

Podľa článku 20 smernice o interoperabilite je po úprave existujúceho vozidla/typu vozidla 

možné udeliť nové povolenie. 

Obnovené povolenie: Obnovené povolenie typu vozidla v prípade potreby (z dôvodu zmeny 

predpisov, skončenia doby platnosti daného typu). 

Článok 26 ods. 3 smernice o interoperabilite sa uplatňuje len v prípade obnovy povolenia 

typu vozidla. 

Pracovná skupina pre ERATV dospela k záveru, že zmenou konštrukcie vznikne nový typ 

vozidla, ktorý podlieha prvému povoleniu. 

Preto sa obnovené povolenie obmedzuje len na prípad, keď po posúdení na základe nových 

postupov overovania (zmenených predpisov) sa potvrdzuje zhoda typu vozidla bez zmeny 

konštrukcie. 

Poplatky: Akékoľvek poplatky, ktorých úhradu vyžaduje počas postupu povoľovania národný 

orgán od žiadateľa. Patria sem správne poplatky NSA, poplatky za prístup na sieť na skúšanie 

na trati, poplatky za povolenie a poplatky za posúdenie, keď NSA koná aj ako určený orgán 

a orgán pre posudzovanie. 

Povoľovacie podklady: Všetka dokumentácia potrebná k akejkoľvek žiadosti o uvedenie 

vozidla do prevádzky podľa smernice o interoperabilite vrátane súboru technickej 

dokumentácie (obsahujúcej všetky doklady o výnimkách z požiadaviek, dôkazy o zhode 

s rovnocennými vnútroštátnymi predpismi, ktoré nepožadujú ďalšiu kontrolu, doklady 

o predchádzajúcich povoleniach atď.). 

Predpisy: Záväzné požiadavky. 

Prípravné konzultácie: Predbežná výmena informácií medzi žiadateľom, NSA a inými 

stranami, pri ktorej sa každému subjektu potvrdí realizovateľnosť projektu. Súčasťou tejto 

etapy je aj prípadné zmrazenie požiadaviek. 
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Poznámka: Inými stranami môžu byť: 

 členský štát, keď ide o udelenie výnimky alebo nového povolenia (ak to vyžadujú 

uplatňované predpisy); 

 notifikovaný orgán, keď ide o kontrolu zmluvných opatrení uplatniteľných na projekt; 

 určený orgán, keď ide o zmluvné opatrenia uplatniteľné na projekt; 

 orgán pre posudzovanie podľa CSM, keď ide o zmluvné opatrenia uplatniteľné 

na projekt; 

 manažér infraštruktúry, keď ide o zabezpečenie skúšania na trati, ak sa vyžaduje. 

Prvé povolenie: Povolenie, ktoré udeľuje prvý členský štát pre nové vozidlo alebo typ vozidla. 

Podľa opisu uvedeného v článku 22 smernice o interoperabilite vozidlu, ktoré je v zhode 

s TSI, a podľa opisu v článku 24 vozidlu, ktoré nie je v zhode s TSI. 

Rozhodujúci deň: Presný dátum, od ktorého sa začína počítať časový rámec. 

Skúšky na trati: Skúšky, ktoré sa uskutočňujú na sieti „príslušného“ NSA na rozdiel 

od železničných skúšobných zariadení (laboratória alebo uzavretej skúšobnej koľaje). 

Súbežná žiadosť: Žiadateľ žiada (paralelne) povolenie viacerých členských štátov v tom istom 

čase. 

Technické riešenie: Zdokumentované riešenie, ktoré je možné využiť na preukázania zhody 

s predpisom. 

Vnútroštátny právny rámec: Súbor predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na postup 

povoľovania uvedenia vozidiel do prevádzky. 

Vozidlo, ktoré je v zhode s TSI: Vozidlo, ktoré je v zhode so všetkými príslušnými TSI, ktoré sú 

platné v čase uvádzania do prevádzky, pokiaľ je v týchto TSI ustanovená významná časť 

základných požiadaviek a pokiaľ príslušné TSI pre vozový park nadobudli účinnosť a sú 

uplatniteľné – článok 22 ods. 1 smernice o interoperabilite. 

Vozidlo, ktoré nie je v zhode s TSI: Vozidlo, ktoré nespĺňa všetky príslušné TSI, ktoré platia 

v čase uvádzania do prevádzky, vrátane vozidiel, na ktoré sa vzťahujú výnimky, alebo ak 

v jednej či viacerých TSI nie je ustanovená významná časť základných požiadaviek –  

článok 24 ods. 1 smernice o interoperabilite. 

Vstupné podmienky: Dokument, ktorý špecifikuje všetky aspekty týkajúce sa prípravných 

konzultácií vrátane podmienok skúšania na trati a prípadného zmrazenia požiadaviek 

pre projekt. 

Vydanie alebo udelenie povolenia: Povolenie na uvedenie typu vozidla alebo vozidla 

do prevádzky. Treba poznamenať, že v smerniciach sa nehovorí o povolení na používanie. 

Činnosť „uvádzania do prevádzky“ sa vykonáva medzi RU a IM v prostredí ich príslušných 

systémov riadenia bezpečnosti (SMS) a nie je súčasťou povoľovacieho postupu. 

Zostaviť: Zhromaždiť. 
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1. Úvod 

Tieto poznámky k uplatňovaniu referenčného dokumentu tvoria časť 1 referenčného dokumentu 

podľa rozhodnutia 2011/155/EÚ z 9. marca 2011 o uverejnení referenčného dokumentu uvedeného 

v článku 27 ods. 4 smernice o interoperabilite a zaobchádzaní s ním. 

Ich účelom je odkazovať na prvky uvedeného rozhodnutia a všetky ďalšie informácie relevantné pre 

zaobchádzanie s referenčným dokumentom, jeho pochopenie a používanie. 

Informácie uvedené v týchto poznámkach sú určené dvom skupinám používateľov: 

• tým, ktorí  zavádzajú a presadzujú predpisy (napr. ministerstvá a národné bezpečnostné 

orgány), ktoré by mal referenčný dokument obsahovať a 

• tým, ktorí sa chcú dozvedieť, aké predpisy sa uplatňujú v jednotlivých členských štátoch a či 

sa považujú za rovnocenné alebo nie (napr. výrobcovia, železničné podniky, žiadatelia). 

Jednotlivé odseky týchto poznámok sú viac alebo menej relevantné v závislosti od postavenia 

používateľa a nie je nevyhnutné, aby sa konkrétny používateľ oboznamoval so všetkými časťami 

tohto dokumentu. V tejto fáze sa však predpokladá, že je užitočné vykresliť „úplný obraz “ v rámci 

jedného dokumentu. 

Tieto poznámky sa budú pravidelne aktualizovať na základe skúseností, a to z podnetu agentúry 

a s podporou pracovnej skupiny pre vzájomné uznávanie, ustanovenej podľa článku 3 nariadenia 

o agentúre č. 881/2004/ES.  

V budúcich revíziách sa bude na základe skúsenosti prihliadať na prínosy oddelenia prvkov týkajúcich 

sa tých, ktorí  zavádzajú a presadzujú vnútroštátne predpisy, od prvkov, ktoré sa týkajú tých, ktorí 

využívajú tieto predpisy pri návrhu a podávaní žiadostí o povolenie na uvedenie do prevádzky.   
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2. Účel referenčného dokumentu 

Podľa opisu v rozhodnutí 2011/155/EÚ o uverejnení referenčného dokumentu a zaobchádzaní 

s ním je účelom referenčného dokumentu uľahčiť postup udeľovania povolení na uvádzanie 

vozidiel do prevádzky: 

a) uvedením všetkých parametrov, ktoré treba skontrolovať v súvislosti s udeľovaním 

povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky; 

b) vymedzením všetkých predpisov, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch pri udeľovaní 

povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky; 

c) uvedením odkazov na jednotlivé predpisy týkajúce sa každého parametra, ktorý treba 

skontrolovať v súvislosti s udeľovaním povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky; 

d) zatriedením všetkých predpisov do skupín A, B alebo C v súlade s oddielom 2 prílohy 

VII k smernici o interoperabilite; 

e) stručným opísaním vnútroštátnych právnych rámcov vzťahujúcich sa na udeľovanie 

povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky v súlade s článkom 1 rozhodnutia 

2009/965/ES. 

 
Stručne povedané: 

 zabezpečuje transparentnosť rámca povoľovania vozidiel a 

 uľahčuje tzv. vzájomné uznávanie. 

 

Vzájomné uznávanie poskytuje dve výhody: 

 kontroly vykonávané ako súčasť povoľovacieho postupu v jednom členskom štáte sa 

automaticky vzájomne uznávajú. To znamená, že povolenie si v druhom členskom štáte 

vyžaduje len kontroly, ktoré „sú bezpodmienečne nevyhnutné na overenie technickej 

zlučiteľnosti vozidla s príslušnou sieťou“ (odôvodnenie 42 smernice o interoperabilite); 

 znižuje potrebu rôzneho usporiadania projektu vozidla podľa každého súboru predpisov  

jednotlivých členských štátov. 

 
Budovanie rámca predpisov o vzájomnom uznávaní má tri etapy: 

 

1. Vymedzenie spoločného zoznamu parametrov, ktoré sa  

musia skontrolovať. 

 

 

2. Odkazy na rôzne národné požiadavky pre každý parameter. 

 

 

3. Vzájomné zatriedenie rovnocennosti (A, B, C)  rôznych vnútroštátnych predpisov 
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3. Právny rámec 

3.1 Rozsah pôsobnosti referenčného dokumentu 

Smernica o interoperabilite sa vzťahuje na: 

 vozidlá, ktoré sú v zhode s TSI aj vozidlá, ktoré nie sú v zhode s TSI; 

 vozidlá, ktoré premávajú na sieti TEN aj mimo nej; 

 nové, modernizované aj obnovené vozidlá; 

 vozidlá uvedené do prevádzky v jednom členskom štáte, pre ktoré sa požaduje „ďalšie 

povolenie“ na uvedenie do prevádzky v inom členskom štáte. 

 

Toto je tiež rozsah pôsobnosti referenčného dokumentu. 

 

Predpisy obsiahnuté v referenčnom dokumente sú všetky predpisy (okrem platných TSI) a 

postupy, ktoré uplatňujú členské štáty pri povoľovaní uvedenia vozidiel do prevádzky vo všetkých 

možných prípadoch povoľovania. Ako špecifické prípady sú zahrnuté vnútroštátne predpisy, na 

ktoré odkazujú TSI. 

3.2 Predpisy a požiadavky 

Termín „vnútroštátny predpis“ má niekoľko interpretácií. Smernica o interoperabilite a smernica 

o bezpečnosti železníc odkazujú nezávisle na tri druhy vnútroštátnych predpisov: 

 predpisy, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 8 smernice o bezpečnosti železníc 

(„národné bezpečnostné predpisy“); 

 predpisy, ktoré sa majú oznamovať podľa článku 17 smernice o interoperabilite 

(„vnútroštátne technické predpisy“); 

 vnútroštátne predpisy, na ktoré sa vzťahuje referenčný dokument a ktoré uplatňujú 

členské štáty na uvádzanie vozidiel do prevádzky. 

3.3 Vnútroštátne technické predpisy uplatňované pri povoľovaní 

V článku 17 smernice o interoperabilite sa ustanovuje, že: 

„Členské štáty vypracujú zoznam technických predpisov používaných pri uplatňovaní základných 

požiadaviek pre každý subsystém a oznámia tento zoznam Komisii, ak: 

— neexistujú žiadne príslušné TSI alebo 

— bola oznámená výnimka podľa článku 9, alebo 

— špecifický prípad si vyžaduje uplatnenie technických predpisov, ktoré sa nenachádzajú 

v príslušnej TSI.“ 

 

V článku 27 smernice o interoperabilite sa ustanovuje, že: 

„Agentúra vypracuje odporúčanie týkajúce sa referenčného dokumentu s odkazmi na všetky 

vnútroštátne právne predpisy platné v členských štátoch pre uvádzanie vozidiel do prevádzky. 

Národné bezpečnostné orgány spolupracujú pri plnení tejto úlohy s agentúrou.“ 
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V rozhodnutí 2011/155/EÚ o referenčnom dokumente sa ustanovuje, že: 

„Na účel referenčného dokumentu: 

a) „predpis“ znamená požiadavku, ktorá je uplatniteľná v členskom štáte a ktorú musí žiadateľ 

o povolenie na uvedenie vozidiel do prevádzky splniť, pokiaľ sa táto požiadavka týka: 

— parametra v zozname v prílohe k rozhodnutiu 2009/965/ES a/alebo 

— požiadaviek na overovanie a testovanie a/alebo 

— postupu, ktorý sa používa na získanie povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky; 

 

a v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 2011/155/EÚ, že: 

„Členské štáty zabezpečia do jedného roka od uverejnenia príslušného národného referenčného 

dokumentu súlad v ňom uvedených požiadaviek a požiadaviek predpisov oznámených na základe 

článku 17 smernice o interoperabilite. Keď bude k dispozícii jeden vstup na zadávanie údajov na 

účely oznamovania vnútroštátnych predpisov a referenčného dokumentu, lehota na zabezpečenie 

súladu medzi nimi je šesť mesiacov.“ 

 

Žiadateľ o povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky musí spĺňať „požiadavky uplatniteľné 

v členskom štáte“. Splnenie týchto požiadaviek sa preukazuje overením zhody so základnými 

požiadavkami s použitím vnútroštátnych predpisov. Ustanovenia „predpisov používaných pri 

uplatňovaní základných požiadaviek“ (článok 17) sú tie isté ako „vnútroštátne právne predpisy 

platné v členských štátoch pre uvádzanie vozidiel do prevádzky“ (článok 27). Z uvedeného 

vyplýva, že tieto isté predpisy musia byť obsiahnuté tak v NOTIF-IT, príslušnej databáze 

oznámených vnútroštátnych predpisov Európskej komisii, ako aj v referenčnom dokumente. 

Národný referenčný dokument však môže obsahovať aj zoznam technických riešení. 

 

Vnútroštátne technické predpisy, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby, opisujú spôsoby 

dodržovania základných požiadaviek po povolení. Keďže neopisujú požiadavky v štádiu 

projektovanej prevádzky vozidla, nie sú predpismi používanými na povoľovanie vozidla a nie sú 

obsiahnuté v národnom referenčnom dokumente. 

3.4 Národné bezpečnostné predpisy a povolenie vozidla 

Všetky odkazy na požiadavky a postupy povoľovania vozidla v smernici o bezpečnosti železníc boli 

zrušené a na všetky aspekty povoľovania vozidiel sa teraz vzťahuje smernica o interoperabilite. 

Predpisy uplatňované na povoľovanie vozidiel preto zjavne nie sú národnými bezpečnostnými 

predpismi. 

3.5 Právny základ referenčného dokumentu 

Za zavádzanie vnútroštátnych predpisov sú zodpovedné členské štáty a na rozdiel od 

oznamovania vnútroštátnych technických predpisov Komisii agentúra nepotvrdzuje platnosť 

predpisov v referenčnom dokumente. Ak je predpis uplatniteľný na povoľovanie, musí ho 

agentúra uverejniť bez ohľadu na jeho právny status. Zatriedenia rovnocennosti predpisov 
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uvedených v referenčnom dokumente však majú právny status, pretože rozhodujú o tom, čo 

môže národný bezpečnostný orgán (NSA), ktorý povolenie vydáva, kontrolovať alebo spochybniť.  
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4. Používanie referenčného dokumentu 

4.1 Štruktúra referenčného dokumentu 

V rozhodnutí 2011/155/EÚ sa uvádza, že referenčný dokument má takúto štruktúru: 

 Časť 1: Poznámky k uplatňovaniu: Táto časť obsahuje prvky tohto rozhodnutia (rozhodnutia 

2011/155/EÚ) a všetky ostatné informácie potrebné na zaobchádzanie s referenčným 

dokumentom, na porozumenie mu a na jeho používanie. 

 Časť 2: Národné referenčné dokumenty: Referenčný dokument obsahuje zoznam všetkých 

národných referenčných dokumentov, jeden pre každý členský štát, ktorými sa zatrieďujú 

vnútroštátne predpisy, ako sa uvádza v článku 3 rozhodnutia 2011/155/EÚ. 

 Časť 3: Informácie o vnútroštátnych právnych rámcoch: V súlade s článkom 1 rozhodnutia 

2009/965/ES má referenčný dokument obsahovať informácie o vnútroštátnom právnom 

rámci vzťahujúcom sa na udeľovanie povolení na uvedenie vozidiel do prevádzky. Túto časť 

treba vyplniť čo najskôr po tom, ako členské štáty oznámia svoje opatrenia na vykonávanie 

smernice o interoperabilite. 

Vnútroštátny právny rámec stanovuje úlohy, povinnosti a postupy pri povoľovaní. 

Vzťah medzi referenčným dokumentom a vnútroštátnymi technickými predpismi 

 
Rules used for fixed (non-vehicle) subsystem 

authorisation 

Predpisy uplatňované na povoľovanie pevných 

subsystémov (ktoré nie sú súčasťou vozidla) 

Rules covering operation and maintenance Predpisy o prevádzke a údržbe 

Part 1 Application guide Časť 1 Poznámky k uplatňovaniu 

Part 2 

27x NRD (National Reference Document) 
Časť 2 

27 × NRD (národný referenčný dokument) 

Rules used for vehicle authorisation Predpisy uplatňované na povoľovanie vozidiel 

Part 3 

27 x NLF (National Legal Framework) 
Časť 3 

27 × NLF (vnútroštátny právny rámec) 

Processes used to gain authorisation Postupy uplatňované na získanie povolenia 

Všetky tri časti referenčného dokumentu sú uverejnené na webovej stránke agentúry. 
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4.2 Databáza referenčných dokumentov 

Databázy 

Vnútroštátne predpisy uplatňované na povoľovanie vozidiel a súvisiace údaje týkajúce sa 

národných referenčných dokumentov sú uložené v dvoch databázach: 

 V databáze NOTIF-IT, ktorú spravuje Európska komisia, sa uchovávajú dokumenty obsahujúce 

vnútroštátne predpisy (technické a bezpečnostné), záznamy o oznámení vnútroštátnych 

technických a národných bezpečnostných predpisov a odkazy všetkých týchto predpisov 

na TSI, prílohu 8 k smernici o bezpečnosti železníc a zoznam parametrov podľa povahy 

a obsahu predpisu. 

 V databáze referenčných dokumentov (Reference Document Database, RDD), ktorú spravuje 

agentúra, sa budú uchovávať predpisy a krížové odkazy na ne, špecifikácie a ich zatriedenie. 

Bude obsahovať aj vnútroštátne právne rámce. 

Jeden vstup údajov 

Aby sa zabránilo zdvojenému vstupu údajov, Komisia a agentúra sa dohodli, že počas 

prechodného obdobia bude možné predpisy uplatňované na povoľovanie vozidiel, ktoré už sú 

obsiahnuté v národných referenčných dokumentoch, previesť do databázy NOTIF-IT. Má sa tým 

uľahčiť členským štátom ich oznamovanie. Do databázy NOTIF-IT sa budú oznamovať len 

predpisy z národných referenčných dokumentov. Po dokončení prepojenia a prenose predpisov 

(plánovaných na leto 2012) sa miestom pre vstup predpisu stane databáza NOTIF-IT a tá bude 

spúšťať zápis do národného referenčného dokumentu. Technické riešenia, ktoré možno použiť 

na preukázanie zhody, bude potrebné vložiť priamo do národného referenčného dokumentu. 

 

Zatiaľ čo údaje, ktoré sú spoločné, budú prenášané medzi databázami NOTIF-IT a RDD, každá 

z týchto databáz bude obsahovať aj informácie, ktoré sú pre ňu špecifické. Napríklad RDD 

obsahuje informácie o zatriedení predpisov jednotlivých ČŠ a rozsah uplatňovania v závislosti 

od typu vozidla, ktoré nie sú v databáze NOTIF-IT. Preto pre úplnosť každej databázy bude 

potrebné spoločné údaje doplniť o údaje špecifické pre danú databázu. 

 

Dokumenty, na ktoré sa vzťahujú kritériá „medzinárodnej špecifikácie“, môžu byť zatriedené 

do skupiny „A“, a to aj vtedy, keď nie sú záväzné. Zhodou s medzinárodnou špecifikáciou možno 

preukazovať zhodu s vnútroštátnym predpisom. 
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Databáza referenčných dokumentov 

Upozornenie agentúry podľa článku 27 na 

predpis, ktorý sa vzťahuje na konkrétny 

parameter vozidla alebo postup 

povoľovania vozidla  

Zoznam parametrov 

vozidla 

Poznámky k uplatňovaniu 

Predbežné upozornenie agentúry na 

predpis určený na oznámenie podľa 

článku 17 smernice o interoperabilite 

alebo podľa článku 8 smernice 

o bezpečnosti železníc 

Parametre, ktoré sa 

netýkajú vozidla 

Zatriedenie predpisov alebo 

technických riešení prijatých pre každý 

parameter do skupín A, B, C 

Formálne oznámenie predpisu Komisii 

podľa článku 17 smernice 

o interoperabilite alebo článku 8 smernice 

o bezpečnosti železníc 

 Informácie na podporu zatriedenia 

Dokumenty obsahujúce texty predpisov 

(PDF) 

 Ustanovenia TSI týkajúce sa 

parametrov v podrobnom zozname 

parametrov 

  Informácie o vnútroštátnom právnom 

rámci povoľovania vozidiel 

NOTIF-IT 

 

Základné 

parametre TSI 

Referenčný dokument 

 

 

4.3 Použitie referenčného dokumentu na prvé povolenie 

Keď neplatia TSI, národný referenčný dokument každého členského štátu obsahuje konečný 

zoznam vnútroštátnych predpisov uplatňovaných na povoľovanie vozidiel, a preto by sa mal 

v spojení s TSI používať na určenie rozsahu kontroly pri povoľovaní. 
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4.4 Použitie referenčného dokumentu na ďalšie/dodatočné povolenie  

– vzájomné uznávanie 

Na účely ďalších/dodatočných povolení (povolení v inom členskom štáte) sa národný referenčný 

dokument využije na určenie toho, ktoré parametre týkajúce sa zlučiteľnosti vozidiel so sieťou je 

potrebné na účely vydania ďalšieho/dodatočného povolenia skontrolovať, ktoré vnútroštátne 

predpisy sa uplatňujú v súvislosti s týmito parametrami a či sa namiesto ktoréhokoľvek z týchto 

predpisov  akceptuje súlad s predpismi iného členského štátu.  

 
Uznávanie rovnocennosti  

 
V článku 16 smernice o interoperabilite (Voľný pohyb subsystémov) sa ustanovuje, že:  
 
„Členské štáty nesmú „zakázať, obmedziť ani zabrániť výstavbe, uvedeniu  do prevádzky 
a prevádzkovaniu štrukturálnych subsystémov, ktoré tvoria systém železníc, pokiaľ tieto spĺňajú 
základné požiadavky“. Platí to bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 1. V článku 15 ods. 1 sú 
uvedené kontroly technickej zlučiteľnosti a bezpečnej integrácie, a preto táto formulácia „bez 
toho, aby bol dotknutý“ umožňuje členským štátom kontrolovať technickú zlučiteľnosť s ich 
vlastnými sieťami v rámci udeľovania ďalšieho/dodatočného povolenia. 
 
V článku 21 ods. 5 smernice o interoperabilite sa ustanovuje, že:  
 
„Povolenie vydané jedným členským štátom platí vo všetkých členských štátoch bez toho, aby 
boli dotknuté ustanovenia článkov 23 a 25 týkajúce sa ďalších povolení.“ 

 
To znamená, že pri vydávaní ďalších/dodatočných povolení musia členské štáty navzájom uznávať 
povolenia a predpisy ostatných členských štátov ako prostriedky na plnenie základných 
požiadaviek rovnocenné prostriedkom v ich vlastných predpisoch. To znamená, že členské štáty 
nesmú opätovne kontrolovať ani spochybňovať kontroly vykonané počas vydávania 
predchádzajúcich povolení s výnimkou prípadov, kde to  umožňuje článok 23 alebo článok 25.  

 
Stručne povedané, subsystém, ktorý sa už používa v inom členskom štáte a ktorý spĺňa základné 
požiadavky (napríklad tým, že je v súlade s pravidlami iného členského štátu), musí sa povoliť bez 
ďalších kontrol s výnimkou kontrol, ktoré sa predpokladajú v článkoch 23 a 25.  

 
V tejto súvislosti je do vnútroštátnych predpisov a do vnútroštátnych právnych rámcov potrebné 
zahrnúť uznávanie rovnocennosti a oprávniť národné bezpečnostné orgány (NSA), aby vydávali 
povolenia na základe rovnocenných predpisov iných členských štátov, a zároveň dôsledne 
dodržiavali svoje vlastné vnútroštátne predpisy.  
 
Kontroly, ktoré sa majú vykonávať pri vydávaní ďalšieho/dodatočného povolenia 
 
Definícia vozidla, ktoré je v zhode s TSI, je uvedená v článku 22 smernice o interoperabilite, 
v ktorom sa ustanovuje: „Tento článok sa vzťahuje na vozidlá, ktoré sú v zhode so všetkými 
príslušnými TSI, ktoré sú platné v čase uvádzania do prevádzky, pokiaľ je v týchto TSI ustanovená 
významná časť základných požiadaviek a pokiaľ príslušné TSI pre vozový park nadobudli účinnosť 
a sú uplatniteľné“. 

 
A definícia vozidla, ktoré nespĺňa TSI, je uvedená v článku 24, v ktorom sa ustanovuje:  „Tento 
článok sa vzťahuje na vozidlá, ktoré nespĺňajú všetky príslušné TSI, ktoré platia v čase uvádzania 
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do prevádzky, vrátane vozidiel, na ktoré sa vzťahujú výnimky, alebo ak v jednej či viacerých TSI nie 
je ustanovená významná časť základných požiadaviek.“ 

 
Keď to zhrnieme a majúc na pamäti, že 
  

 na existujúce vozidlá neboli vydané povolenia podľa TSI pre vozový park a/alebo 

 na mnohé bude udelená výnimka a/alebo 

 základné požiadavky pre siete mimo TEN sú v súčasnosti zahrnuté vo vnútroštátnych 
technických predpisoch,  

 
v súčasnosti a v najbližšej budúcnosti bude väčšina vozidiel, v súvislosti s ktorými boli podané 
žiadosti o ďalšie/dodatočné povolenie, vozidlami, ktoré nespĺňajú TSI a uplatní sa článok 25 
smernice o interoperabilite. 
 
Ak členský štát vyhlásil, že na jeho území je potrebné ďalšie/dodatočné povolenie, potom musí 
žiadateľ predložiť podklady obsahujúce: 
 

a) dôkaz, že vozidlo bolo v inom členskom štáte povolené 
b) technické údaje, program údržby a prevádzkové charakteristiky 
c) záznamy o prevádzke a údržbe  vozidla, a kde to prichádza do úvahy, aj úpravách 

vykonaných po udelení povolenia 
d) dôkazy, že vozidlo je (technicky) kompatibilné so sieťou. 

 
V článku 25 sa vysvetľujú obmedzenia toho, čo môže NSA vydávajúci ďalšie/dodatočné povolenie 
kontrolovať alebo spochybniť.  
 
NSA vydávajúce ďalšie/dodatočné povolenia nemusia kontrolovať, ktoré predpisy sa uplatňovali 

v čase vydania predchádzajúcich povolení na zabezpečenie, aby vozidlo spĺňalo základné 

požiadavky. Platí to po prvé preto, že nemôžu spochybniť kontroly vykonané pri vydaní prvého 

povolenia a po druhé preto, že NSA bol uistený NSA prvého členského štátu, že vozidlo ešte stále 

spĺňa základné požiadavky v rámci ich zodpovedností podľa článku 16 smernice o bezpečnosti 

s cieľom zabezpečiť, aby sa subsystémy „prevádzkovali a udržiavali podľa základných 

požiadaviek“. Toto je kľúčová časť ich zodpovedností za dohľad nad systémami riadenia 

bezpečnosti železničných podnikov (RU). Keďže vozidlo už spĺňa základné požiadavky, nie je 

potrebné, aby členský štát vydávajúci ďalšie/dodatočné povolenie kontroloval súlad s predpismi 

zatriedenými ako „A“.   

 
Členský štát vydávajúci povolenie musí založiť svoje rozhodnutie o ďalšom/dodatočnom povolení 

na vnútroštátnych pravidlách, ktoré sa uplatňujú na (podobné) vozidlá, ktoré sa už v tomto 

členskom štáte používajú, aby sa predišlo diskriminácii. 

 

Napríklad druhý členský štát môže mať predpisy, ktoré majú rozdielne požiadavky pre nové 

a modernizované vozidlá a iné pre vozidlá, ktoré už získali povolenie a stále sa používajú1. Ak 

vozidlo, pre ktoré sa požaduje ďalšie/dodatočné povolenie, spĺňa požiadavky pre používané 

existujúce vozidlá, potom by zamietnutie povolenia bolo diskriminačné v porovnaní s existujúcimi 

                                                           
1
 Tento rozdiel medzi predpismi uplatňovanými na nové vozidlá a predpismi uplatňovanými na vozidlá 

v prevádzke sa často označuje ako „nadobudnuté práva“ 
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(a možno dokonca identickými) vozidlami, ktoré získali prvé povolenie v druhom členskom štáte. 

Na druhej strane, ak vozidlo, pre ktoré sa požaduje ďalšie/dodatočné povolenie nespĺňa 

minimálne požiadavky pre používané existujúce vozidlá, potom by zamietnutie povolenia 

z dôvodu preukázania „značného bezpečnostného rizika“ mohlo byť v súlade so smernicami (v 

závislosti od veľkosti a povahy bezpečnostného rizika spojeného s nesplnením požiadaviek).   

 

Práve z tohto dôvodu sa v oddiele 5.4 odporúčania 2011/217/EÚ sa uvádza: 

 

„Preto by mal členský štát na účely zrozumiteľnosti vo svojich vnútroštátnych predpisoch jasne 

určiť, ktoré ustanovenia sa týkajú všetkých subsystémov v prevádzke a ktoré predpisy sa musia 

dodržiavať iba v prípade nových a modernizovaných/obnovených subsystémov, aby získali 

povolenie na uvedenie do prevádzky.“ 

 

Je dôležité, aby vtedy, keď sú predpisy zatriedené ako „A“, „B“ alebo „C“, bolo jasné, či sa 

predpisy uplatňujú na vozidlá, ktoré sa už používajú, alebo na vozidlá, pre ktoré sa žiada o prvé 

povolenie.  

 

Keď sa vozidlo nepoužíva (napríklad je uložené v sklade) a nevzťahuje sa na neho systém riadenia 

bezpečnosti (SMS), potom pred jeho opätovným uvedením do prevádzky bude žiadateľ musieť 

NSA vydávajúcemu ďalšie/dodatočné povolenie preukázať, že vozidlo stále spĺňa základné 

požiadavky.  

 

 

4.5 Súbežné povoľovanie 

V súčasnej praxi národné bezpečnostné orgány (NSA), ktoré sa podieľajú na povoľovaní vozidla 

určeného na prevádzku vo viac ako jednom členskom štáte (napr. v koridore), v niektorých 

prípadoch vykonávajú tzv. súbežné povoľovanie. Pri tomto postupe si NSA rozdelia medzi sebou 

práce na povoľovaní. 

Tento prístup je v zhode s rámcom a smernicami EÚ, ak jeden členský štát prevezme úlohu NSA, 

ktorý udeľuje prvé povolenie, a ostatné členské štáty udelia ďalšie/dodatočné povolenia 

bezprostredne po ňom.  

 

NSA, ktorý udeľuje prvé povolenie, musí na umožnenie tzv. rozdelenia prác uznať overenia, ktoré 

vykonali notifikované orgány (NoBo), a posudzovatelia spoločných bezpečnostných metód (CSM) 

a mali by si navzájom uznať overenia určených orgánov (DeBo) z ostatných členských štátov. 

Logicky, každý parameter, na ktorý sa vzťahuje TSI, môže overiť ktorýkoľvek NoBo a vnútroštátne 

predpisy skupiny „A“ môže overiť DeBo ktoréhokoľvek členského štátu. Potvrdenie o čiastkovom 

overení (ISV) je možné využiť ako nástroj na zaznamenanie toho, ktoré parametre boli 

skontrolované a kto kontrolu vykonal. NSA, ktoré udeľujú ďalšie/dodatočné povolenia, budú vždy 

musieť skontrolovať zlučiteľnosť so svojimi sieťami podľa predpisov kategórií B a C 

prostredníctvom DeBo určeného svojim vlastným členským štátom. 

 



 

19 

 

5. Národný referenčný dokument 

5.1 Obsah národných referenčných dokumentov 

Národné referenčné dokumenty obsahujú spoločný zoznam parametrov, ktoré treba 

skontrolovať a ktoré sú uvedené v rozhodnutí 2009/965/ES. Sprehľadňujú požiadavky 

jednotlivých členských štátov týkajúce sa týchto parametrov. 

Vzhľadom na to, že: 

 národný referenčný dokument musí obsahovať „všetky“ vnútroštátne technické 

predpisy uplatňované na povoľovanie; 

 národný referenčný dokument musí obsahovať odkazy na predpisy týkajúce sa každého 

parametra; 

je zrejmé, že národný referenčný dokument je určený na to, aby obsahoval úplný zoznam 

národných požiadaviek, ktoré sa týkajú každého parametra a overovacích postupov. Môže 

obsahovať aj technické riešenie, ktoré je predpokladom zhody. 

5.2 Kritériá na určenie rovnocennosti 

V každom národnom referenčnom dokumente bude v súlade s prílohou VII k smernici 
o interoperabilite uvedené zatriedenie predpisov iných členských štátov, týkajúcich sa daného 
parametra, do skupiny A, B alebo C: 

 

 do skupiny A sú zaradené „vnútroštátne predpisy, ktoré sa z hľadiska bezpečnosti železníc 
považujú za rovnocenné s vnútroštátnymi predpismi iných členských štátov“ alebo ktoré 
sú „medzinárodnou normou“; 

 

 zatriedenie do skupiny C „zahŕňa úplne nevyhnutné predpisy súvisiace s technickými 
charakteristikami infraštruktúry s cieľom bezpečnej a interoperabilnej prevádzky v danej 
sieti (napr. nakladacia miera)“; 

 

 zatriedenie do skupiny B zahŕňa „všetky predpisy, ktoré nepatria do pôsobnosti skupiny A 
alebo C alebo ktoré ešte nebolo možné zatriediť do niektorej z týchto skupín“. 

5.3 Predpisy uplatňované na povoľovanie vozidiel 

Predpisy uplatňované na povoľovanie vozidiel sú časťou vnútroštátnych technických predpisov 

(NTR). Z tohto dôvodu sa v rozhodnutí 2011/155/EÚ ukladá členským štátom zabezpečenie 

súladu medzi oznámenými vnútroštátnymi technickými predpismi a predpismi uvedenými 

v referenčnom dokumente. Referenčný dokument musí obsahovať predpisy 

„uplatňované“/„uplatniteľné“ na udeľovanie povolenia železničných vozidiel bez ohľadu na to, či 

boli oznámené EK. Súčasné národné referenčné dokumenty sú preto úplným súpisom 

požiadaviek, ktorých splnenie NSA očakáva v súvislosti s jednotlivými parametrami, aby mohol 

udeliť povolenie. V súčasnosti obsahujú veľký počet podrobných špecifikácií, napr. európskych 

noriem a vyhlášok UIC, z ktorých niektoré môžu mať charakter vnútroštátnych predpisov a iné 

charakter technických riešení zabezpečujúcich predpoklad zhody. 
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5.4 Vnútroštátne technické predpisy a predpisy v referenčnom dokumente 

Na rozdiel od národných referenčných dokumentov databáza vnútroštátnych technických 

predpisov (NOTIF-IT) obsahuje len predpisy (t. j. záväzné požiadavky). Všetky 

predpisy/požiadavky, ktoré sú „používané pri uplatňovaní základných požiadaviek“ (napr. 

podrobné špecifikácie vymedzujúce rozhranie vozidlo – sieť), sa posudzujú ako vnútroštátne 

technické predpisy a sú uložené v databáze referenčných dokumentov. 

Predovšetkým: 

 právny štatút predpisu nevzniká v dôsledku skutočnosti, že ČŠ predpis oznamuje. Práve 

naopak, ČŠ môže požiadavku oznámiť len vtedy, keď je zahrnutá do národného 

dokumentu, ktorý má právnu záväznosť, alebo ak naň odkazuje; 

 predpisy na zaistenie zhody so základnými požiadavkami musia byť dostatočne 

podrobné. Na zabezpečenie technickej zlučiteľnosti medzi sieťami a vozidlami 

a na zabránenie zavádzania väčšej rôznorodosti železničného systému musia mať úroveň 

podrobnosti zhodnú s TSI a musia obsahovať podrobné špecifikácie tvaru, funkcií 

a prispôsobenia (FFFI) rozhrania medzi vozidlom a sieťou. Hovorí o tom článok 5.3.1. 

v odporúčaní 2011/217/EÚ (pôvodne známom ako DV29), ktoré dohodli ČŠ. 

Ďalšou komplikáciou je skutočnosť, že viaceré ČŠ predložili namiesto národných referenčných 

dokumentov európske normy (EN) a vyhlášky UIC. Treba poznamenať, že: 

 Tieto špecifikácie v skutočnosti neboli vypracované so zámerom, aby sa stali záväznými 

vnútroštátnymi predpismi na účel povoľovania (pokiaľ neboli v TSI odkazy na EN) a môžu 

opisovať jedno konkrétne technické riešenie, zatiaľ čo základné požiadavky v príslušnom 

ČŠ môžu spĺňať aj iné technické riešenia. Niektoré ČŠ tvrdia, že tieto podrobné 

špecifikácie nie sú „predpisy“, ale jednoducho prijaté riešenia a že rovnocenné riešenia 

budú uznávať. 

 EN nie sú podporené analýzou vplyvov vo forme vyžadovanej pre obsah TSI, pretože boli 

určené, aby boli len nezáväzné. 

 To ďalej komplikuje okolnosť, že riadiaci postup CEN/CENELEC nemá štruktúru 

na vydávanie právne záväzných predpisov. 

Záver: Zdá sa, že ČŠ potrebujú „vyčistiť“ svoje vnútroštátne predpisy, aby obsahovali dostatočné 

predpisujúce ustanovenia na splnenie základných požiadaviek, ktorý súčasne nebráni inováciám 

vnútením konkrétneho riešenia obsiahnutého v EN, keď aj ďalšie riešenia môžu spĺňať základné 

požiadavky. ČŠ by mali vo svojich národných referenčných dokumentoch rozlišovať, ktoré 

predpisy/normy sú záväzné, a preto sa musia oznamovať, a ktoré sú odporučenými technickými 

riešeniami s predpokladom zhody. Je to významné pracovné zaťaženie, ale nevyhnutný 

predpoklad riadneho fungovania rámca. 

Často sa však stáva, že nie všetky technické riešenia, ktoré spĺňajú základné požiadavky v jednej 

krajine, spĺňajú základné požiadavky aj v inej krajine, ale často konkrétne riešenie opísané v EN 

alebo vo vyhláške UIC môže spĺňať základné požiadavky v dvoch ČŠ. V existujúcich dohodách o 

vzájomnom uznávaní by sa toto považovalo za rovnocennosť predpisov (kategóriu A). 

V národných referenčných dokumentoch sa tak musí pripustiť, že niekedy nie vnútroštátne 
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predpisy samotné, ale konkrétne technické riešenie, ktoré je v zhode s oboma predpismi, sa 

môže považovať za rovnocenné a zaradené do skupiny A. 

Špecifikácie základných 
požiadaviek

 (a interoperability), 
ktoré sa musia splniť

Technické
riešenia 

Smernica

TR
v

EN

TR
1

TSI

TR
2

Zásady
vysokej úrovne

Zákony, vyhlášky
atď.

NTR NTR

TR
v

EN

TR
Y

TR
Z

TR
v

EN

TR
A

TR
B

Zákony, vyhlášky
atď.

Oznámenie
do NOTIF-IT

Obsah národného 
referenčného dokumentu

TR
xyz

TR
xyzTR
TR
xyz

TR
xyz

Pri vzájomnom uznávaní sa často stáva, že riešenie uvedené v EN možno považovať 
za spĺňajúce vnútroštátne predpisy viacerých ČŠ, kým iné riešenia (napr. TR A, B, Y, Z) sú

 v súlade s vnútroštátnymi prepismi len jedného ČŠ.

 

5.5 Interoperabilita a vnútroštátne technické predpisy 

Na jednej strane: 

Vnútroštátne technické predpisy, ktoré sú „používané pri uplatňovaní základných požiadaviek“, 

sa musia oznamovať. Rozsahom pôsobnosti NTR sú preto základné požiadavky. Aby nevznikla 

situácia, že ČŠ dopĺňa TSI vnútroštátnymi predpismi s cieľom vyplniť medzery, keď TSI nespĺňajú 

základné požiadavky (čo by bránilo interoperabilite), TSI musia v záujme zabezpečenia 

interoperability pokrývať základné požiadavky v celom rozsahu, t. j. v TSI musia byť uzavreté 

všetky „otvorené body“. 

Na strane druhej však: 

TSI nemôžu a ani by nemali pokrývať každý aspekt potrebný na zabezpečenie bezpečnosti 

všetkých aspektov konštrukcie (napr. podrobné požiadavky na konštrukciu podružných súčiastok) 

– ale len tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie interoperability v súlade so základnými 

požiadavkami – inak by to bránilo inováciám. TSI by preto mali pokrývať len to, čo je potrebné 

harmonizovať na zabezpečenie dosiahnutia cieľov smernice. Keď harmonizácia nie je potrebná, 

výrobcovi ostáva povinnosť navrhnúť a zhotoviť subsystém/vozidlo v súlade so základnými 

požiadavkami. 

Na zabezpečenie interoperability napokon TSI musia pokrývať všetko, čo je potrebné 

skontrolovať pri povoľovaní – inak by ČŠ mohli vo vnútroštátnych predpisoch stanoviť ďalšie 

požiadavky na schvaľovanie a zabrániť tak interoperabilite. „Zoznam parametrov na schválenie 

vozidla“ (vozidiel, ktoré nie sú v zhode s TSI) a TSI by preto mali pokrývať tie isté parametre. 

Závery 

Analogicky s európskymi právnymi predpismi („nového prístupu“), ako je dodržanie 

harmonizovaných EN predpokladom zhody so základnými požiadavkami stanovenými v príslušnej 

smernici, dodržanie špecifických technických riešení oznámených členskými štátmi je 
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predpokladom zhody so základnými požiadavkami ustanovenými v príslušných zákonoch, 

vyhláškach atď. Podobne harmonizované EN i špecifické technické riešenia nie sú záväzné, aby 

nebránili inováciám alebo prekonaniu predpisov ČŠ. 

Z uvedeného vyplýva, že NOTIF-IT, tak ako EUR-Lex pre právne predpisy EÚ, by mala obsahovať 

zákony a vyhlášky ustanovujúce všeobecné zásady a technické riešenia (NTR) potrebné 

na splnenie základných požiadaviek. Odkazy na nezáväzné technické riešenia (napr. EN), ktorými 

sa preukazuje predpoklad zhody, by mohli byť v národnom referenčnom dokumente, aby sa 

uľahčilo vzájomné uznávanie medzi členskými štátmi. 

NTR (ktoré sa musia oznamovať do databázy NOTIF-IT) by naopak mali byť dostatočne podrobné, 

aby sa využili na zavedenie základných požiadaviek rovnako ako TSI. V dôsledku toho 

oznamovanie všeobecných zásad a predpisov (zákonov, vyhlášok atď.) nie je postačujúce. 

Ak ČŠ uváži, že EN alebo vyhláška UIC musí byť záväzná, musí ich oznámiť ako vnútroštátny 

technický predpis. 

Na druhej strane, ak ČŠ uváži, že EN, vyhláška UIC alebo iné technické riešenie je prijateľným 

prostriedkom dosiahnutia zhody (t. j. že môžu existovať aj alternatívne riešenia), musí to byť 

jednoznačne uvedené v úradnom vnútroštátnom právnom dokumente, ktorým môže byť 

národný referenčný dokument. Je to obdoba uverejnenia zoznamu harmonizovaných noriem, 

ktoré dávajú predpoklad zhody so základnými požiadavkami smerníc „nového prístupu“, 

v Úradnom vestníku EÚ. 

5.6 „Chýbajúce“ pravidlá 

Národné referenčné dokumenty sú určené na to, aby vyčerpávajúcim spôsobom obsahovali 

aktualizované odkazy na „všetky vnútroštátne predpisy uplatňované členskými štátmi 

na povoľovanie vozidiel“. Keď majú byť národné referenčné dokumenty vyčerpávajúce, členské 

štáty musia pokryť všetky parametre. Národné referenčné dokumenty však obsahujú iba odkazy 

na požiadavky, o ktorých bola upovedomená agentúra. Ak neexistuje požiadavka zhody 

s konkrétnym predpisom týkajúcim sa parametra, v referenčnom dokumente je odkaz „žiadna 

požiadavka“. Keď za týchto okolností členský štát vie, že sa musí vykonať kontrola zhody 

s parametrom, ale agentúra nebola upozornená na príslušný predpis (t. j. predpis, ktorý 

jednoznačne špecifikuje hodnoty parametra transparentným a nediskriminačným spôsobom), 

vyjadrí to potom odkazom „musí sa vyšetriť“. 

5.7 Predpisy o technickej zlučiteľnosti s vnútroštátnou sieťou 

V niektorých členských štátoch v minulosti ustanovil IM súbor predpisov týkajúcich sa 

zlučiteľnosti vozidla so sieťou (často označované ako „podmienky prístupu“) a v niektorých 

prípadoch IM vykonáva postup „povoľovania/schvaľovania“. To odporuje smerniciam viacerými 

spôsobmi. Overovanie technickej zlučiteľnosti je podľa vysvetlenia v odporúčaní 2011/217/EÚ 

časťou povoľovacieho postupu podľa smernice o interoperabilite a práve preto, že novú 

infraštruktúru povoľuje NSA, „neschvaľuje“ ju RU, a tak neexistuje ani povinnosť či právo IM na 

„schvaľovanie“ vozidiel. Neexistuje právo alebo požiadavka kontrolovať technickú zlučiteľnosť 

dvakrát. 

Preto je potrebné, aby členské štáty ustanovili ako právne záväzné predpisy týkajúce sa 

technickej zlučiteľnosti celého rozhrania vozidlo – sieť ich ustanovením za vnútroštátne predpisy, 
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aby sa mohli použiť na preukázanie zlučiteľnosti vozidiel so sieťou a na druhej strane ako časť 

povoľovacieho postupu. 

5.8 Netransparentné predpisy – možnosť diskriminácie a deľby právomocí 

Otvorený železničný systém tak na národnej, ako aj európskej úrovni si vyžaduje nediskriminačný 

prístup k všetkým žiadateľom. ČŠ/NSA musí zverejniť, čo považuje za „dostatočne bezpečné“ 

(napr. úrovne elektromagnetického vyžarovania vozidla, ktoré pri povoľovaní vozidla považuje 

za prípustné). Dovolené prahové hodnoty považované za „dostatočne bezpečné“ pre jedného 

žiadateľa musia byť preto zrejmé pre ostatných žiadateľov. 

To môže byť problematické, pretože v niektorých prípadoch sa na problémy s technickou 

zlučiteľnosťou vozidiel so sieťami tradične uplatňoval prístup vyžiadania „bezpečnostnej 

dokumentácie“ na základe posúdenia rizík. Pri tomto prístupe žiadateľ predkladá NSA 

„bezpečnostnú dokumentáciu“, v ktorej si sám žiadateľ zvolí hodnoty parametrov zlučiteľnosti 

na základe posúdenia rizík a NSA tieto hodnoty „uzná“. Žiaľ, tento prístup nie je ani 

transparentný, ani praktický z týchto dôvodov: 

 iní možní žiadatelia o povolenie nepoznajú hodnoty parametrov, ktoré NSA považoval 

za prijateľné. Bez určitosti požiadaviek nemožno diskriminácii (hoc aj náhodnej) zabrániť; 

 základom povolenia je „posudok“ NSA namiesto overenia zhody s požiadavkou. Ak 

chýbajú vymedzené a merateľné hodnoty, rôzni úradníci NSA zúčastnení na rôznych 

povoľovacích konaniach dospejú za tých istých okolností nevyhnutne k rozdielnym 

úsudkom. Neexistuje istota, že sa akceptuje „zhodne ako naposledy“ alebo „zhodne ako 

pri inom žiadateľovi“. Okrem toho je nemožné vzájomné uznávanie. Bez určitosti hodnôt 

parametrov uznaných v jednom členskom štáte pravdepodobne nebude môcť súhlasiť 

iný členský štát so zatriedením A. 

Preto sa v oddiele 8.8 odporúčania 2011/217/EÚ vysvetľuje, že: 
 
„Ak neexistujú žiadne príslušné TSI, členské štáty sa spoľahnú na predpisy obsahujúce základné 

požiadavky, ktoré zverejnia a uplatnia, vrátane tých, ktoré sa týkajú technickej zlučiteľnosti medzi 

vozidlami a ich sieťami. Aby bolo možné zachovať vnútroštátnu interoperabilitu a aby nedošlo 

k diskriminácii medzi žiadateľmi, tieto predpisy by mali byť také podrobné ako TSI a mali by 

jednoznačne definovať všetky požiadavky (t. j. mali by konkretizovať hodnoty príslušných 

parametrov a metódy posudzovania zhody).“ 

 

Toto sa zhoduje so zásadou „deľby právomocí“ alebo overenia nezávislou stranou, podľa ktorej 

predpisy ustanovujú, podľa nich kontrolujú a povolenia udeľujú odlišné subjekty. Je to analógia 

s úlohami parlamentu, ktorý zákony vydáva, polície, ktorá zaisťuje ich dodržiavanie a súdov, ktoré 

rozhodujú o stíhaní. 

5.9 Požiadavky na posúdenie rizík zmeny, ktorá sa týka viacerých účastníkov 

V spoločne využívanom systéme je jedinou použiteľnou metódou posudzovania zlučiteľnosti 

priame overenie na základe merateľných požiadaviek alebo na základe odkazu. Posudzovanie 

rizík účinkov na všetky ostatné zúčastnené strany systému a ich kombinácie je zložité. Keď 

napríklad vezmeme do úvahy existenciu viacerých dodávateľov palubných ETCS a viacerých 

dodávateľov ETCS pre infraštruktúru, môžeme vypočítať, že ak TSI a vnútroštátne predpisy 
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neobsahujú úplný súbor referenčných špecifikácií palubných požiadaviek, ktoré zaisťujú ich 

technickú zlučiteľnosť so sieťami, „bezpečnostná dokumentácia“ na základe posúdenia rizík 

pre každú jednu zmenu charakteristiky rozhrania vozidlo – sieť na ktorejkoľvek 

trati/ktoromkoľvek vozidle (t. j. pri povolení modernizácie vozidla alebo infraštruktúry) by 

vyžadovala preukázanie zlučiteľnosti na základe neskutočne zložitého súboru permutácií. 

 

Z tohto dôvodu je absolútnou nevyhnutnosťou špecifikácia merateľných a overiteľných 

požiadaviek na rozhranie vozidlo – sieť v TSI a vo vnútroštátnych predpisoch. V spoločne 

využívanom systéme musia byť spoločne využívané rozhrania špecifikované v plnom rozsahu. 

5.10 Uverejnenie a vedenie zoznamu národných referenčných dokumentov 

V rozhodnutí 2011/155/EÚ sú opísané opatrenia na uverejnenie a vedenie zoznamu národných 

referenčných dokumentov. 

 

Riadenie zmien 

Aby národné referenčné dokumenty boli aktuálne a obsahovali všetky vnútroštátne predpisy 

uplatniteľné na povoľovanie, musia bezpečnostné orgány a členské štáty upozorniť agentúru 

na akékoľvek zmeny, napr. na vydanie alebo zrušenie predpisov alebo na zmenu zatriedenia 

predpisov. Po prijatí upozornenia na zmeny od NSA agentúra vypracuje novú verziu národného 

referenčného dokumentu a predloží ju na podpis kontaktnému miestu ministerstva. Keď 

kontaktné miesto zmenu potvrdí, agentúra uverejní novú verziu na svojej webovej lokalite. 

 

Aj iné strany (výrobcovia, RU, IM, združenia atď.) môžu upozorniť agentúru na potrebnú 

aktualizáciu národných referenčných dokumentov (napr. ak chýbajú známe predpisy alebo 

národný referenčný dokument sa javí ako neaktuálny). V tomto prípade po prijatí upozornenia 

bude agentúra kontaktovať príslušný NSA, aby určil požadovanú zmenu a navrhol zmenu 

dokumentu. 

 

Vývoj národných referenčných dokumentov 

Zmena vnútroštátneho predpisu v jednom členskom štáte môže spôsobiť nezlučiteľnosť vozidla 

so sieťou v inom členskom štáte a ukončiť platnosť zatriedenia A. Preto je dôležité, aby ČŠ 

postupovali pri zmenách predpisov veľmi opatrne a uvážili vplyv zmeny predpisu na jeho 

zatriedenie v ostatných členských štátoch. Osvedčeným postupom je prerokovanie takýchto 

zmien na zasadnutiach skupiny pre geografické záujmy (Geographical Interest Group, GIG). 

 

Zmeny spoločných noriem využívaných na povoľovanie vozidiel 

Ak členský štát pri schvaľovaní uplatňuje EN alebo inú normu (napr. „vyhlášku“ UIC) ako predpis 

alebo prostriedok na preukazovanie zhody, znamená to, že keď sa norma zmení, všetky členské 

štáty budú musieť aktualizovať svoje oznámenia a národné referenčné dokumenty, aby zohľadnili 

nové vydanie tejto normy. Zmena normy, ako už bolo uvedené, môže ohroziť jej zatriedenie 

z hľadiska rovnocennosti, ktoré sa po zmene bude musieť prehodnotiť. 
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V záujme zachovania vzájomného uznávania bude potrebné zabezpečiť, aby tento faktor 

zohľadnili normalizačné orgány pri úvahách o zmenách noriem a iných technických dokumentov, 

ktoré členské štáty využívajú na povoľovanie vozidiel. 

 

Prechod na tzv. trojuholník transparentnosti 

Pripúšťa sa, že v minulosti sa nie vždy postupovalo v zmysle úplného rozdelenia právomocí 

(„trojuholníka transparentnosti“). Ako prvý krok sa navrhuje, aby sa požiadavky v tomto prípade 

považovali za „otvorené body“ a aby NSA uverejnili kritériá rozhodovania a prahové hodnoty 

prijaté pri predchádzajúcich overovaniach. Žiadatelia potom môžu uplatniť zásadu overovania 

porovnaním, opísanú v spoločnej bezpečnostnej metóde posudzovania rizík. 

 

 

Od posudku odborníka 
(jeden bod rozhodnutia) 

Overenie zhody nezávislým orgánom 
podľa transparentných, opakovateľných 

predpisov 

Posudok 
tzv. znalého 

odborníka NSA/IM 

Vydavateľ predpisu 
(ministerstvo na radu NSA) 

 požiadavky 

 metóda kontroly 

 povolenie 

Transparentnosť 

(Bezpečnostná dokumentácia) 
(ktorú „schválil“ ISA  

na základe „posudku“) 

Nezávislý orgán 
kontrolujúci orgán 

(NoBo alebo DeBo)  

Povoľujúci 
orgán  
(NSA) 
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Zhrnutie tzv. čistiaceho procesu 
 

 

(Posudzovateľ CSM )

Teraz Krátokodobo Podľa smernice Dlhodobo

Zákon parlamentu
Vnútroštátne nariadenia
Formálne dohody medzi MOU čl. štátov
Predpisy ministerstiev 
„Usmernenia“ ministerstiev
Predpisy NSA
„Usmernenia“ NSA
Predpisy IM
„Podmienky prístupu“ vydané IM
Posudky nezávislých posudzovateľov 
bezpečnosti
Posudky inšpektorov NSA
Posudok RU alebo IM
Posúdenie rizík projektu

TSI
Vnútroštátne predpisy

TSI

 NoBo
 DeBo
 NSA
 Nezávislý posudzovateľ bezpečnosti
 Príslušná osoba* určená NSA

Požiadavky

Kontroly

Povolenie
 NSA (národný bezpečnostný orgán)
 IM (manažér infraštruktúry)

 NoBo
 DeBo
 Posudzovateľ CSM

NSA

NoBo

NSA

ð 
 

 

 

 

6. Vnútroštátny právny rámec 

6.1 Štruktúra vnútroštátneho právneho rámca 

Štruktúra vnútroštátneho právneho rámca (National Legal Framework, NLF) je založená 

na smernici o interoperabilite a odporúčaní 2011/217/EÚ. 

Účelom štruktúry NLF je vyriešiť jednoduché porovnanie, ktorého cieľom je: 

 nájsť zhodné znaky a významné rozdiely vo vnútroštátnych právnych rámcoch členských 
štátov; 

 porovnať ich so smernicou o interoperabilite a s odporúčaním 2011/217/EÚ. 

Postup udeľovania povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky je zložený z viacerých etáp; 

etapy postupu sú opísané v prílohe II k tomuto dokumentu. 

Štruktúra vnútroštátneho právneho rámca obsahuje informácie, ktoré sa musia poskytnúť pre 

každú etapu procesu príslušných „prípadov povoľovania“. 

Pri výbere „prípadu povoľovania“ pre proces udeľovania povolenia na uvedenie vozidiel 

do prevádzky bolo zámerom zachytiť všetky prípady, na ktoré sa vzťahuje rozsah pôsobnosti 

smernice o interoperabilite. 

6.2 Prípady povoľovania 

Vo viacerých „prípadoch povoľovania“ sú postupy podobné. Z toho dôvodu, napriek viacerým 

teoretickým prípadom povoľovania, boli niektoré zlúčené. 

Do jedného prípadu boli zlúčené, s výnimkou ďalšieho/dodatočného povolenia, najmä tieto dva 

prípady: 
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 vozidlá, ktoré sú v zhode s TSI alebo špecifické prípady; 

 vozidlá, ktoré nie sú v zhode s TSI (vrátane vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výnimka). 

V oboch prípadoch v skutočnosti platia dva súbory požiadaviek: Požiadavky TSI a požiadavky NR. 

Jediný rozdiel je v tom, že na vozidlá v zhode s TSI sa uplatňuje TSI železničné koľajové vozidlá, 

kým na vozidlá, ktoré nie sú v zhode s TSI, sa zatiaľ ešte nemusí. Proces je však podobný, aj keď 

požiadavky sa môžu líšiť. 

Keď je udelené povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky, typ tohto vozidla je podľa článku 26 

ods. 2 smernice o interoperabilite povolený automaticky, zatiaľ čo povolený typ vozidla 

neznamená, že musí byť udelené aj povolenie na uvedenie do prevádzky pre zodpovedajúce 

vozidlo. 

Opisy procesov povoľovania na uvedenie vozidla do prevádzky, ako aj povoľovania typu vozidla 

sú spoločné, pokiaľ nie sú výslovne rozlíšené. 

Vyvinuté a formou všeobecných vývojových diagramov boli opísané tieto prípady: 

 prvé povolenie typu vozidla/vozidla; 

 nové povolenie modernizovaného/obnoveného typu vozidla/vozidla; 

 ďalšie/dodatočné povolenie typu vozidla/vozidla, ktoré je/nie je v zhode s TSI, a udelil ho 
ČŠ EÚ; 

 obnovené povolenie typu, ktorého povolenie stratilo platnosť; 

 následné povolenia vozidiel, ktoré sa zhodujú s povoleným typom vozidla (povolenie 
vozidiel zhodného typu). 

6.3 Všeobecné vývojové diagramy 

Všeobecné vývojové diagramy by sa mali používať na: 

 záznam každého vnútroštátneho právneho rámca (NLF) ČŠ; 

 umožnenie jednoduchého prístupu žiadateľov k NLF. 

Na záznam základných informácií sa použije iný formát ako všeobecný vývojový diagram. 

Všeobecné vývojové diagramy a základné informácie v prílohách pokrývajú všetky prípady 

povoľovania a každú činnosť/výstup možno rozvinúť na získanie potrebných informácií: 

 odkazy/hypertextové prepojenie na predpisy (právne texty alebo usmernenia); 

 charakteristiky činnosti/výstupu, napr. formát (elektronický, papierový). 

Všeobecné vývojové diagramy obsahujú tiež: 

 odkazy na právne predpisy EÚ; 

 funkcie účastníkov. 

Každý ČŠ bude používať všeobecné vývojové diagramy na opísanie svojho NLF a podľa potreby 

buď uvedie jeho nepoužité časti, alebo doplní komentáre a informácie. 

Agentúra zabezpečí nástroj IT ako súčasť databázy referenčných dokumentov, ktorý budú členské 

štáty používať na vytvorenie svojich NLF. 
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6.4 Ďalšie informácie o NLF poskytované okrem vývojových diagramov 

Na zhromaždenie potrebných informácií o vnútroštátnom právnom rámci (NLF) sa okrem 

vývojových diagramov musia poskytnúť niektoré ďalšie informácie. 

Vo všeobecnosti ide o informácie, ktoré sú potrebné v súvislosti s predpismi a dokumentmi. 

Opísané sú v ďalších odsekoch a činnosti/rozhodnutia/výstupy, ktoré si vyžadujú tieto doplňujúce 

informácie, sú vo vývojových diagramoch vyznačené tučným orámovaním. 

Potrebné môžu byť aj iné doplňujúce informácie, ktoré nesúvisia s predpismi ani dokumentmi. 

Pri predpisoch treba špecifikovať: 

 podrobné odkazy na predpis(y), ktorý(-é) špecifikuje(-ú) požiadavky, 

 jazyk(y), v ktorom(-ých) sú predpisy k dispozícii. 

Pri výstupoch (dokumentácii) treba špecifikovať: 

 akceptovaný(-é) jazyk(y), 

 formát: papierový alebo elektronický, 

 akceptovanú verziu: originál alebo kópia, 

 časový rámec zaprotokolovania/archivácie dokumentov, 

 osobu zodpovednú za zaprotokolovanie/archiváciu dokumentácie. 
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6.5 Základné informácie 

Sprístupnenie základných informácií účastníkom je obvyklou praxou. 

Väčšina požadovaných informácií je potrebná na pochopenie implementačných opatrení, ktoré 
vykonávajú členské štáty pri transponovaní smernice o interoperabilite v súlade s odporúčaním 
2011/217/EÚ. 

Poskytnutie základných informácií je preto zahrnuté do procesu ako nevyhnutný predpoklad 
s cieľom dosiahnuť transparentnosť postupu pre všetky zúčastnené strany. 

Základné informácie obsahujú opisy: 

 povoľovacích procesov/postupov a usmernení, 

 úloh a povinností príslušných účastníkov, 

 poplatkov, 

 kontaktných miest, 

 vnútroštátnych právnych časových rámcov, 

6.6 Uverejnenie a vedenie vnútroštátnych právnych rámcov 

Čaká sa na dokončenie. 
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Príloha I – Vzor základných informácií 

1. Všeobecné informácie  

Kontaktné údaje týkajúce sa vnútroštátneho právneho rámca 

Posudzovaná krajina Názov organizácie Telefónne číslo úradu 

   

Meno kontakt. osoby E-mail Číslo mobilného telefónu 

   

 

 Existuje 

(áno/nie) 

Zatriedenie: 

(všeobecné, špecifické, podrobné) 

Podrobný odkaz  

na predpis(y) 

Jazyk(y), v ktorom(-ých) 

sú predpisy k dispozícii. 
ČŠ 

Vnútroštátne usmernenie  Neuplatňuje sa   

 

Neuplatňu

je sa 

Vyžaduje sa ďalšie/dodatočné povolenie  Neuplatňuje sa   

Vymedzenie pojmov: Typ vozidla     

Doba platnosti typu  Neuplatňuje sa   

Modernizácia     

Obnova      

Špecifické vnútroštátne opatrenia pre skúšanie na trati      

Koordinácia s inými ČŠ  Postup súbežnej žiadosti o povolenie      

 

Poplatky Existujú 

(áno/nie) 

Suma 

(EUR) 

Podmienky 

(pevná/hodinová sadzba) 

Podrobný odkaz  

na predpis 

Jazyk(y), v ktorom(-ých) sú 

predpisy k dispozícii. 

Za získanie vnútroštátneho usmernenia      

Za potvrdenie prijatia žiadosti      

Za vydanie povolenia      

Za zamietnutie povolenia      

Za odvolací postup pred NSA      

Za odvolací postup pred odvolacím orgánom      

Za konanie NSA ako orgánu pre posudzovanie (DeBo/CSM)      

Za vydanie osvedčení NSA (DeBo/CSM)       
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2. Funkcie a zodpovednosti 
Na postupe udeľovania povolenia na uvedenie vozidiel do prevádzky sa môžu zúčastňovať tieto funkcie/títo účastníci: žiadateľ, RU, IM, držiteľ vozidla, NoBo, 

DeBo, NSA, ČŠ, orgán pre posudzovanie (CSM) a iní (laboratóriá atď.). 

Niektorí účastníci môžu zastávať niekoľko funkcií. Napríklad žiadateľ môže byť aj RU, resp. NoBo môže byť aj DeBo. Účelom tejto tabuľky je vysvetliť 

požiadavky kladené na každú z uvedených funkcií. 

Do tejto tabuľky sa musia uviesť tieto informácie: 

 odkaz na predpisy, ktoré opisujú každú funkciu a jazyk(y), v ktorom(-ých) sú tieto predpisy k dispozícii, 

 zoznam kritérií, ktoré umožňujú účastníkovi funkciu prevziať a 

 zoznam všetkých účastníkov spôsobilých na prevzatie funkcie. 

Požiadavka na účastníka 

vo funkcii 
Žiadateľ RU IM Držiteľ NoBo DeBo NSA  ČŠ 

Orgán pre 

posudzova-

nie 

(CSM) 

Iní(*) 

Podrobný odkaz na 

predpis(y) 

          

Jazyk(y), v ktorom(-ých) sú 

predpisy k dispozícii: 

          

Zoznam kritérií prijateľnosti  - 

- 

         

Zoznam oprávnených 

účastníkov:  

 Neuplatňuje 

sa 

Neuplatňuje 

sa 

 Neuplatňuje 

sa 

     

 

(*) Opíšte funkciu a právny základ účasti každého „iného“ účastníka neuvedeného v smerniciach o interoperabilite a bezpečnosti železníc. 
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3. Časový rámec  

Existuje vnútroštátny časový rámec 
Uveďte 

harmonogram 

Uveďte 

časový 

rámec 

Podrobný 

odkaz na 

predpis(y) 

Jazyk(y), v ktorom(-

ýc)h je(sú) predpis(y) 

k dispozícii 

pre nový prípad povoľovania po modernizácii/obnove: ako podklad pre rozhodnutie ČŠ/NSA podľa článku 20 

ods. 1 smernice o interoperabilite  

    

pre všetky prípady povoľovania, keď ide 

o zamietnutie povolenia podľa článku 21 

ods. 7 smernice o interoperabilite: 

žiadosť žiadateľa o preskúmanie rozhodnutia NSA o zamietnutí      

potvrdenie rozhodnutia NSA o zamietnutí   

žiadosť žiadateľa o preskúmanie rozhodnutia odvolaciemu orgánu – 

možné stanovisko agentúry, ak si ho vyžiada odvolací orgán 

  

pre prípad ďalšieho povoľovania vozidiel, 

ktoré sú v zhode s TSI 

 

 

 

rozhodnutie NSA, ktoré musí byť podľa článku 23 ods. 7 smernice o 

interoperabilite prijaté čo najskôr, ale najneskôr:  

a) po predložení súboru technickej dokumentácie 

    

b) v prípadoch, kde je to potrebné, po poskytnutí dodatočných 

informácií, ktoré žiadal národný bezpečnostný orgán 

 

 

 

 

 

  

c) v prípadoch, kde je to potrebné, po poskytnutí výsledkov testov, 

ktoré žiadal národný bezpečnostný orgán 

  

pre prípad dodatočného povoľovania 

vozidiel, ktoré nie sú v zhode s TSI 

 

 

 

rozhodnutie NSA, ktoré musí byť podľa článku 25 ods. 5 smernice o 
interoperabilite prijaté čo najskôr, ale najneskôr: 

a) po predložení povoľovacej dokumentácie  

    

b) v prípadoch, kde je to potrebné, po poskytnutí všetkých 
dodatočných informácií, o ktoré požiadal národný bezpečnostný 
orgán 

  

c) v prípadoch, kde je to potrebné, po poskytnutí výsledkov všetkých 

testov, o ktoré požiadal národný bezpečnostný orgán 

  

pre všetky prípady dodatočného 

povoľovania: vozidiel, ktoré sú/nie sú v 

zhode s TSI 

pre testy/skúšobnú prevádzku (vrátane zlučiteľnosti so sieťou) s 

identifikovanými účastníkmi, najmä IM, ktoré sa podľa článku 23 

ods. 6 a článku 25. ods. 4 smernice o interoperabilite musia 

uskutočniť najneskôr vtedy, 

    

keď sa uvedenie vozidiel do prevádzky považuje za povolené podľa 

článku 21 ods. 8 smernice o interoperabilite 
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Príloha II – Etapy povoľovacieho procesu 

Proces pozostáva zo základných informácií a ôsmich etáp. Základné informácie sú základným 
predpokladom pred opisom procesu. 

Etapy procesu: 

 1. etapa – Identifikácia predpisov, uplatniteľných požiadaviek, podmienok užívania 

a posudzovania 

 1. etapa – 1. podetapa: Rozhodnutie o prípade povoľovania 

 2. etapa – Prípravné konzultácie 

o 1. podetapa: Návrh prípravných konzultácií 

o 2. podetapa: Vyhodnotenie návrhu alternatívnej metódy splnenia základných 

požiadaviek 

 3. etapa – Posudzovanie 

 4. etapa – Korekcie prípadov nezhody s vnútroštátnymi predpismi 

 5. etapa – Vypracovanie osvedčení a vyhlásení o overení 

 6. etapa – Zostavenie povoľovacích podkladov a predloženie žiadosti o povolenie 

 7. etapa – Spracovanie žiadosti o povolenie 

o 1. podetapa: Odvolanie 

 8. etapa – Záverečná dokumentácia a udelenie povolenia 

1. etapa. Identifikácia úloh, uplatniteľných požiadaviek, podmienok používania 
a posudzovania 

Rozhodnutie o uplatniteľnom prípade povolenia 

Prvým opatrením žiadateľa v 1. etape je prijatie rozhodnutia o uplatniteľnom prípade povolenia 
s výnimkou prípadu nového povolenia, keď o tom rozhoduje ČŠ. Rozhodnutie sa zakladá 
na základných informáciách uvedených v dokumentácii vnútroštátneho právneho rámca (NLF). 

Poznámka: Súčasťou zmeny môže byť úprava softvéru. Prihliada sa len na úpravy softvéru, ktoré 
ovplyvňujú interoperabilitu. 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikovať treba: 

 požiadavky na obsah podkladov k predchádzajúcemu(-cim) povoleniu(-iam) 

 požiadavky na obsah záznamov o údržbe, prevádzke a úpravách, 

 požiadavky na obsah dokumentácie, v ktorej sa opisuje projekt, 

 kritériá pre nové povolenie. 

2. etapa. Prípravné konzultácie 

Prípravné konzultácie boli začlenené v súlade s bežnou tzv. osvedčenou praxou. 

Opis procesu 

Proces je opísaný vo vývojovom diagrame. Doplňujúce vysvetlenia sú uvedené ďalej. 

Vnútroštátne predpisy, posúdenia, súvisiace overovacie postupy a požadované dôkazy sú pre každý 
ČŠ zaznamenané v časti 2 referenčného dokumentu. 

Zapojenie účastníkov v etape prípravných konzultácií: 

 žiadateľ – všetky otázky prípravných konzultácií; 
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 NSA – uplatniteľné predpisy vrátane špecifických vnútroštátnych opatrení týkajúcich sa 

skúšania na trati; 

 orgány pre posudzovanie – zmluvné otázky. 

Výstupom tejto etapy sú vstupné podmienky dohodnuté medzi účastníkmi. 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikovať treba: 

 postup stanovenia podmienok vykonania skúšok na trati; 

 postup stanovenia vstupných podmienok. 

3. etapa. Posudzovanie 

Posudzovanie je etapa stanovená v smernici o interoperabilite a uvedená v odporúčaní 2011/217/EÚ. 

Opis procesu 

V tejto etape sa vykonajú všetky potrebné posúdenia súvisiace s povolením typu vozidla/uvedenia 
vozidla do prevádzky; tu sa však nevypracúvajú podrobné posúdenia (subsystémov, častí 
subsystémov, etáp overovania, komponentov interoperability). 

Za zostavenie dokumentov súvisiacich s posudzovaním zodpovedá každý orgán pre posudzovanie, 
ktorý posudzovanie vykonáva. 

Žiadateľ vykonáva overovanie a vypracuje dôkazy. 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikovať treba: 

 požiadavky na posúdenie rizík; 

 požiadavky na dôkazy; 

 požiadavky na obsah správy o posúdení bezpečnosti. 

4. etapa. Korekcia nezhôd 

Predpokladá sa úplná zhoda s predpismi, pokiaľ nebola udelená výnimka, a žiadateľ má preto 
obmedzené možnosti meniť projekt alebo podmienky používania. 

Opis procesu 

Nápravné opatrenia je možné opakovať, kým sa nedosiahne zhoda. 

Návrh podmienok používania alebo iné obmedzenia by sa mali zakladať na potrebných posúdeniach v 
súlade s 3. etapou. Čo najviac sa treba vyhnúť obmedzeniam. 

Poznámka: Povolenie na uvedenie vozidla do prevádzky (APS) sa udeľuje pred skutočným uvedením 
vozidla do prevádzky. Na používanie vozidla a jeho bezpečnú prevádzku (vrátane prevádzky a údržby) 
sa vzťahuje systém riadenia bezpečnosti železničného podniku. Pokiaľ ide o prevádzku a údržbu, NSA 
kontroluje v súvislosti s APS určený prevádzkový stav vozidla. 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikovať treba: 

 možné nápravné opatrenia: alternatívnu metódu, úpravu projektu, zmenu podmienok 

používania/obmedzenia; 

 rozhodovacie kritériá pre nápravné opatrenie. 
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5. etapa. Osvedčenia a vyhlásenia o overení 

Opis procesu 

Osvedčenia by mali obsahovať podmienky používania a/alebo prípadné obmedzenia podľa opisu 
v smernici o interoperabilite. 

6. etapa. Zostavenie povoľovacích podkladov a predloženie žiadosti o povolenie 

Zostavenie povoľovacích podkladov obsahuje všetky činnosti súvisiace so zhromaždením podpornej 
dokumentácie, ktorá sa vyžaduje k žiadosti. 

Úradná žiadosť o povolenie sa predkladá s kompletnými podkladmi v dohodnutom rozsahu. 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikovať treba: 

 požiadavky na obsah povoľovacích podkladov (vrátane súboru technickej dokumentácie); 

 či existuje jednoznačný kontrolný zoznam, ktorý sa musí dodržať pri zostavení povoľovacích 

podkladov; 

 dokumentáciu prijatú k povoleniu udelenému pred zavedením smernice o interoperabilite; 

 požiadavky a obsah úradnej žiadosti; 

 prípadný časový rámec pre predloženie úradnej žiadosti podľa vstupných podmienok. 

7. etapa. Spracovanie žiadosti o povolenie 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikovať treba: 

 požiadavky na potvrdenie o prevzatí žiadosti; 

 požiadavky na vydanie povolenia; 

 požiadavky na odvolanie proti rozhodnutiu na NSA; 

 požiadavky na obsah odôvodnenia odvolania proti rozhodnutiu NSA; 

 požiadavky na podanie odvolania odvolaciemu orgánu; 

 požiadavky NSA na archivovanie povoľovacích podkladov; 

 požiadavky na povolenie považované za udelené. 

8. etapa. Záverečná dokumentácia a povolenie 

Poznámka: Podľa opisu v oddiele 9.4 prílohy k odporúčaniu 2011/217/EÚ je zrejmé, že registrácia 
v NVR nie je súčasťou povoľovacieho procesu, pretože sa uskutočňuje po udelení povolenia, a preto 
sa ňou tento dokument nezaoberá. 

Ďalšie informácie o NLF, poskytované okrem vývojových diagramov 

Špecifikácia formátu vydávaného povolenia (typu vozidla a povolenia na uvedenie vozidla 
do prevádzky). 

 


