RYCHLÝ NÁVOD
K OSS
Proces podání žádosti o Jednotné
osvědčení o bezpečnosti (SSC)
Pro přístup k veškerým funkcím OSS je potřeba mít aktualizovaný prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox. Používání jiných internetových prohlížečů může
vést ke špatnému fungování nebo chybám.

ROZSAH ŽÁDOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

PODAT ŽÁDOST

1. Vyberte typ žádosti (nová / aktualizace / obnovení).
2. Uveďte evropské identifikační číslo/a (EIN) předchozích osvědčení (části A,
části/í B nebo SSC). Během přechodného období mezi 16/06/2019 a
16/06/2020 uvádějte pouze (EIN) osvědčení vydaných členskými státy, které
transponovaly směrnici 2016/798 (BG, EL, FI, FR, IT, NL, RO a SI).

1

2

3. Uveďte plánované datum zahájení poskytování služeb nebo datum skončení
platnosti vašeho osvědčení. Doporučujeme podat žádost 6 měsíců před
stanoveným datem.

3
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4. Uveďte členské státy, kterých se týká zamýšlená oblast provozu. Během
přechodného období mezi 16/06/2019 a 16/06/2020 vyberte pouze členské
státy, které do 16. června 2019 transponovaly směrnici 2016/798/EU o
bezpečnosti železnic (tj. BG, EL, FI, FR, IT, NL, RO a SI). Upozorňujeme, že po
podání žádosti nebudete moci změnit vybrané členské státy.
5. Uveďte druh/y činnosti zvlášť pro každý členský stát, který jste vybrali v
předchozím kroku. Použijte záložku s názvem členského státu
.

5

6. Případně vyberte „Jiné„ a vyplňte příslušné textové pole, pokud máte v
úmyslu zahrnout do procesu posuzování bezpečnosti:
• ověření souladu se stanovenými národními požadavky, které se týkají
jiných typů služeb (např. mimořádná doprava, zkušební vlak)
• uznávání školících středisek v souladu s článkem 5 Rozhodnutí 2011/765/EU

6
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

ROZSAH ŽÁDOSTI

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

PODAT ŽÁDOST

KASAČNÍ

7. Vymezte samostatně pro každý členský stát zamýšlenou oblast provozu
(např. celou železniční síť, sítě spravované konkrétními provozovateli
infrastruktury nebo - je-li to zdůvodněno potřebami podniku - skupinu tratí).
Použijte záložku s názvem členského státu
, abyste mohli přepínat
mezi jednotlivými státy.

7
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8. Uveďte samostatně pro každý členský stát sousedící pohraniční stanici/stanice,
do které/kterých máte v úmyslu jezdit. Před poskytnutím těchto informací se
obraťte na národní bezpečnostní orgán s cílem zkontrolovat, zda se na plánované
pohraniční stanice vztahuje příslušná přeshraniční dohoda nebo zda se na ně
může vztahovat ad hoc dohoda mezi národními bezpečnostními orgány. Pokud
ne, musíte uvést členský stát/y, v němž/nichž se nachází pohraniční stanice jako
součást oblasti provozu. Použijte záložku s názvem členského státu, abyste mohli
přepínat z jednoho státu na druhý
.
9. Zvolte bezpečnostní certifikační orgán (tj. subjekt vydávající jednotné osvědčení
o bezpečnosti). U žádostí s oblastí provozu ve více než jednom členském státě se
automaticky vybere Agentura. Není to možné změnit.
10. Vyberte jazyk, ve kterém se vydá rozhodnutí (včetně jednotného osvědčení o
bezpečnosti).
Upozorňujeme, že po podání vaší žádosti není možné změnit
seznam vybraných členských států, kterých se týká zamýšlená
oblast provozu.
Před podáním žádosti obsahující jednu nebo více pohraničních
stanic se prosím informujte o možných dohodách mezi
příslušnými národními bezpečnostními orgány.
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ROZSAH ŽÁDOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

PODAT ŽÁDOST

KASAČNÍ

1. Uveďte údaje o společnosti odpovídající těm, které jsou zaznamenány v
příslušném národním obchodním rejstříku. Obzvlášť důležité je poskytnout
správný:
•
•
•

1

Právní název společnosti
Národní registrační číslo (IČO)
DIČ (pokud existuje)

Tyto údaje musí být přesné, protože budou uvedeny na jednotném
osvědčení o bezpečnosti.
Uveďte prosím také správné kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou
adresu a telefonní číslo) osoby odpovědné za finanční záležitosti ve vaší
společnosti (pokud možno ve finančním oddělení), aby se usnadnila
komunikace při zpracovávání faktur.
2. Zkontrolujte, že jsou vaše kontaktní údaje správné. Veškerá komunikace
týkající se žádosti včetně plánování (milníků), konkrétních otázek týkajících
se vaší žádosti nebo žádostí o její aktualizaci, vám bude zaslána
prostřednictvím jednotného kontaktního místa (OSS).

2

Je důležité, aby během celého procesu posuzování byla k dispozici
kontaktní osoba (nebo jakákoli jiná osoba v rámci organizace, s níž se žádost
úředně vyřizuje).
Po podání žádosti pravidelně kontrolujte systém
jednotného kontaktního místa(OSS), protože váš e-mailový
server může e-mailové upozornění (pokud je nastaveno ve
vašem uživatelském profilu) považovat za nevyžádanou
emailovou korespondenci.
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ROZSAH ŽÁDOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

PODAT ŽÁDOST

OPRAVNÝ

1. Nahrajte soubor dokladů, které poskytují důkazy o tom, že vaše společnost
zavedla systém zajišťování bezpečnosti, včetně:

1

• popisu systému zajišťování bezpečnosti
• dalších dokladů prokazujících soulad s požadavky na systém
zajišťování bezpečnosti (Nařízení (EU) č. 2018/763)
• stavu akčních plánů vypracovaných po předchozím posouzení
nebo dohledu (pouze v případě žádosti o aktualizaci nebo
obnovení)
• popisu provedených změn od posledního certifikačního
procesu (pouze v případě žádosti o aktualizaci nebo obnovení)

Doporučujeme, abyste si před nahráním dokumentů
do jednotného kontaktního místa (OSS) připravili
jasnou strukturu souborů s dokumenty, které lze
snadno identifikovat dle jejich názvu.

2. Před podáním žádosti je možné:
• Aktualizovat název dokumentu a poskytnout popis
• Smazat nahraný dokument
Před i po podání žádosti je možné:
• Stáhnout nahraný dokument
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ROZSAH ŽÁDOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

PODAT ŽÁDOST

OPRAVNÝ

1. Vytvořte křížový odkaz na předložené doklady v porovnání s požadavky na
SMS a příslušnými požadavky na TSI OPE. Ke každému požadavku:
•
•

1

vyberte příslušný dokument z rozbalovacího seznamu.
uveďte odkaz na informace ve zvoleném dokumentu.

2. Je možné vytvořit křížový odkaz k více než jednomu dokumentu v porovnání
s každým uvedeným požadavkem. Chcete-li přidat další odkaz na stejný
požadavek, použijte tlačítko vpravo

2

3. Aby se zmírnilo riziko ztráty informací z důvodu automatického odhlášení,
nezapomeňte si uložit práci pokaždé, když budete mít dlouhou přestávku
během procesu vyplňování žádosti. Příslušné tlačítko je k dispozici ve spodní
části tabulky:

3
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ROZSAH ŽÁDOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

PODAT ŽÁDOST

OPRAVNÝ

1

2

1. Ke každému dotčenému členskému státu, kterého se týká zamýšlená oblast
provozu (např.
) nahrajte soubor dokumentů poskytujících
důkazy o tom, že systém zajišťování bezpečnosti zohledňuje stanovené
požadavky v příslušných oznámených národních bezpečnostních
předpisech.
Doporučujeme, abyste si před nahráním dokumentů
do jednotného kontaktního místa (OSS) připravili
jasnou strukturu souborů s dokumenty, které lze
snadno identifikovat dle jejich názvu.

2. Před podáním žádosti je možné:
• Aktualizovat název dokumentu a poskytnout popis
• Smazat nahraný dokument
Před i po podání žádosti je možné:
• Stáhnout nahraný dokument
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

ROZSAH ŽÁDOSTI

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

OPRAVNÝ

PODAT ŽÁDOST
ŽÁDOST

1. Ke každému dotčenému členskému státu, kterého se týká zamýšlená oblast
provozu (např.
) vytvořte křížový odkaz předložených dokladů
v porovnání s příslušnými požadavky stanovenými v příslušných
oznámených národních bezpečnostních předpisech, a to buď:

1

2

(2) nahráním předvyplněné mapovací tabulky
(3) vyplněním příslušného webového formuláře v jednotném kontaktním místě
(OSS)
Mapovací tabulka by měla poskytnout informace o příslušných národních
požadavcích, předložené doklady by měly být důkazem splnění těchto
požadavků a měly by poskytnout příslušné interní odkazy.

Každý národní bezpečnostní orgán uvede ve svých
pokynech k podávání žádostí seznam příslušných
národních požadavků spolu s jejich vysvětlením.
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ROZSAH ŽÁDOSTI

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY

OPRAVNÝ

PODAT ŽÁDOST
ŽÁDOST

1. Poskytněte další administrativní dokumenty:
•

1

formulář právního subjektu spolu s příslušnými doklady (např.
dokument potvrzující registraci společnosti nebo dokument potvrzující
přidělení DIČ) pouze u žádostí, u kterých je Agentura vydávajícím
subjektem osvědčení

• veškeré další administrativní dokumenty požadované národními
právními předpisy v případě, že je vydávajícím subjektem osvědčení
národní bezpečnostní orgán (veškeré další administrativní dokumenty
by měly být uvedeny v metodickém pokynu národního bezpečnostního
orgánu)

Formulář právního subjektu (LEF) je k dispozici na
internetových stránkách Evropské komise na
následujícím odkazu:
https: //ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en

Pokud jste již jednou podali žádost do jednotného kontaktního místa(OSS),
nemusíte již formulář právního subjektu (LEF) znovu nahrávat.

ROZSAH ŽÁDOSTI

PÍSEMNÉ DOKLADY
(ČÁST SMS / ČÁST TSI OPE)

KONTAKTNÍ ÚDAJE
ŽADATELE

PÍSEMNÉ DOKLADY
(NÁRODNÍ ČÁST)

OPRAVNÝ

DALŠÍ ADMINISTRATIVNÍ
DOKUMENTY
ENTY

PODAT ŽÁDOST

1. Zkontrolujte poskytnuté informace.
2. Odešlete spis (žádost)
Po odelsání spisu (žádosti) vás bude kontaktovat projektový manažer a dohodne
se s vámi na dalších krocích.

PŘIPOMÍNKA

1
Mějte na paměti, že po odeslání již nebudete moci změnit poskytnuté
informace v žádosti, pokud nevytvoříte příslušný problém do deníku
problémů.

Mějte prosím na paměti, že po podání žádosti není možné
měnit seznam vybraných členských států, kterých se týká
zamýšlená oblast provozu.

Po podání žádosti si prosím pravidelně kontrolujte systém
jednotného kontaktního místa(OSS), protože vaše e-mailová
upozornění (pokud je máte nastavená ve vašem
uživatelském profilu) může váš e-mailový server považovat
za spam.

2

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE
TYTO POKYNY.

