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III. Požiadavky a kritériá posudzovania týkajúce sa funkcie rozvoja údržby 
vozového parku 2019/779

Všeobecné dôkazy potrebné na 
splnenie kritérií

Odkaz na splnenie požiadaviek 
(v ktorom dokumente, ktorý 

interný predpis atď.)

Priame dôkazy spoločnosti 
potrebné na splnenie kritérií

Odkaz na splnenie požiadaviek (v 
ktorom formulári, v ktorom 

zázname atď.)

Poznámka

a) platné pravidlá a technické špecifikácie;
b) plán údržby každého vozidla;

c) zoznam náhradných dielov vrátane dostatočne podrobného technického opisu 
každého dielu s cieľom umožniť výmenu dielov za podobné s tými istými zárukami;

d)zoznam materiálov vrátane dostatočne podrobného opisu ich použitia a 
potrebných zdravotných a bezpečnostných informácií;

7. Pri uplatňovaní postupu riadenia spôsobilostí na funkciu riadenia údržby vozového parku sa musí zohľadňovať minimálne návrat do prevádzky vrátane definície 
obmedzenia používania.

8. Pri uplatňovaní postupu informovania na funkciu riadenia údržby vozového parku sa pre funkciu poskytnutia údržby musia zabezpečiť aspoň tieto prvky:

1. Organizácia musí mať postup, ktorým sa kontroluje spôsobilosť, dostupnosť a schopnosť subjektu zodpovedného za údržbu pred zadaním objednávky na údržbu. To si 
vyžaduje, aby údržbárske dielne boli riadne kvalifikované na stanovovanie požiadaviek na technickú spôsobilosť vo funkcii poskytovania údržby.

2. Organizácia musí mať postup na zostavenie balíka prác a na vydávanie a zadávanie objednávky na údržbu.

3. Organizácia musí mať postup na včasné zasielanie vozidiel na údržbu.

4. Organizácia musí mať postup na riadenie vyraďovania vozidiel z prevádzky na účely údržby, alebo pri narušenej bezpečnej prevádzke, alebo keď potreby údržby 
ovplyvňujú bežnú prevádzku.

5. Organizácia musí mať postup na vymedzenie nevyhnutných overovacích opatrení uplatňovaných na poskytovanú údržbu a uvoľňovanie vozidiel do prevádzky. 

6. Organizácia musí mať postup na vydanie oznámenia o návrate do prevádzky vrátane definície obmedzení používania s cieľom zabezpečiť bezpečnú prevádzku 
zohľadnením dokumentácie o uvoľnení do prevádzky.
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e) dokumentáciu, ktorá vymedzuje špecifikácie pre činnosti ovplyvňujúce 
bezpečnosť a obsahuje zásahy do komponentov a obmedzenia ich používania;
f) zoznam komponentov alebo systémov, ktoré sú predmetom právnych 
požiadaviek, a zoznam týchto požiadaviek (vrátane vzduchových bŕzd a cisterien na 
prepravu nebezpečného tovaru);
g) uplatňovanie spoločných bezpečnostných metód súvisiacich s metódami 
hodnotenia a posudzovania rizík prijatými podľa článku 6 ods. 1 písm. a) smernice 
(EÚ) 2016/798 s cieľom posúdiť zmeny, ktoré majú vplyv na funkciu riadenia údržby 
vozového parku.

a) objednávky na údržbu;
b) návrat do prevádzky vrátane obmedzení používania, ktoré sú relevantné pre 
železničné podniky a manažérov infraštruktúry.

9. Pri uplatňovaní postupu informovania na funkciu riadenia údržby vozového parku sa zainteresovaným stranám musí oznámiť minimálne návrat do prevádzky vrátane 
obmedzení používania, ktoré sú relevantné pre používateľov (železničné podniky a manažéri infraštruktúry).

10. Pri uplatňovaní postupu dokumentácie na funkciu riadenia údržby vozového parku sa musia zaznamenávať aspoň tieto prvky:


