
 

Vývojový diagram vnitřního procesu navrhovatele o předávání si analýzy rizik. Uvádí jednotlivé postupové 
kroky v celém vývojovém cyklu procesu navrhovatele. V levé části diagramu jsou uvedeny jednotlivé fáze V-

cyklu.V ostatních  částech diagram uvádí související činnosti, dokumenty a spolupracující subjekty. 
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PROJEKT 
Vstupní identifikace  

nebezpečí a analýza jejich rizik 

ZAVEDENÍ 
První doplnění nebezpečí a jejich 
analýza a adicionalita pro fázi 6 
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1. krok koncepce, návrh – navrhovatel provádí analýzu rizik za 
součinnosti s projektantem. Úvodní projekt má tímto procesem 
usměrnit rizika na nejmenší možnou míru. Pokud stavba bude 
posuzována z hlediska splnění požadavků  interoperability, projektant 
v této fázi stanovuje ta dotčená TSI, kterým stavba musí vyhovovat. 
Žadatel musí již v této fázi oslovit NoBo s požadavkem o ověření 
správnosti stanoveného rozsahu TSI. Procesu se již v této fázi musí 
rovněž účastnit i nezávislý subjekt pro posuzování bezpečnost (dále 
jen SPB), který na konci procesu bude navrhovateli zpracovávat 
zprávu o posouzení bezpečnosti (ZPB).  

 

2 
INSTALACE 

Druhé doplnění nebezpečí a 
jejich analýza a adicionalita pro 

fázi 8 

2. krok výroba, realizace stavby? – přináší z první fáze  podklady 
pro stavební řízení na DU za účelem získání Stavebního povolení. Do 
procesu vstupuje realizátor stavby. Během stavby shrnuje navrhovatel 
ve spolupráci s realizátorem (nebo i  projektantem) případné změny 
vzniklé během procesu stavby, až do uvedení stavby do zkušebního 
provozu a provádí analýzu dalších případných rizik a doplňuje rizika 
stanovené z 1. kroku. SPB tato doplnění registruje a posuzuje a 
zůstává nadále v aktivní spolupráci s navrhovatelem. Navrhovatel 
osloví v případě interoperabilního posuzování NoBo s cílem získání 
Certifikátu, potvrzujícího splnění požadavků TSI, stanovených v 1. 
kroku. 

3 
VALIDACE 

Třetí doplnění nebezpečí a jejich 
analýza a adicionalita pro fázi 9 

3. krok validace – zkušební provoz bude zahájen na žádost 
navrhovatele dle podmínky stanovené ve Stavebním povolení. 
Navrhovatel analyzuje průběh zkušebního provozu z hlediska vzniku 
případných dalších rizik, doplňuje je do analýzy rizik a usměrňuje na 
minimální úroveň. Doba dostačující pro vyhodnocení zkušebního 
provozu musí být stanovena subjektem pro posuzování bezpečnosti 
(SPB) 

4 
UVEDENÍ 

Čtvrté doplnění nebezpečí a 
jejich analýza a adicionalita pro 

fázi 10 

4. krok uvedení do provozu – Nezávislý subjekt vypracovává na 
základě výše uvedených kroků a závěrů vyhodnoceného zkušebního 
provozu Zprávu o posouzení bezpečnosti (ZPB). V případě 
interoperabilního posouzení předkládá navrhovatel následující 
dokumenty: ZPB, ES-Certifikáty (NoBo) + ES prohlášení o ověření 
subsystému (žadatel) resp. Osvědčení o ověření (DeBo), vždy včetně 
soborů technické dokumentace a obdrží Povolení k uvedení do 
provozu. V případě, že není požadováno interoperabilní posouzení, 
předkládá navrhovatel kromě ostatní požadované dokumentace  
pouze ZPB. Výsledkem obou výše uvedených případů je ukončená 
(zkolaudovaná) stavba provozovaná v normálním provozu. 

 
Stavba je až na výjimky považována z hlediska hodnocení dle CSM za  

ZMĚNU VÝZNAMNOU  

Vnitřní proces navrhovatele při předávání analýzy rizik v jednotlivých 
fázích V- cyklu norem CENELEC týkající se staveb dráhy  

ZÍSKÁNÍ 
Zprávy o posouzení bezpečnosti 

(ZPB) 

Požadavky interoperability  + - 
Předání 
dokumentace 
včetně ZPB na 
ODV DÚ 

Předání 
dokumentace 
včetně ZPB na 
Sekci stavební DÚ 

Drážní úřad považuje ZPB jak vrcholový dokument hodnotící bezpečnost celého subsystému. Proto 
nepožaduje od NoBo resp. DeBo, aby přihlížel k výsledkům uváděným ve ZPB, ale naopak aby subjekty 
pro posuzování zahrnovaly závěry uváděné NoBo resp. DeBo ve svých  Certifikátech resp. Osvědčeních.  

Uvedení do provozu    10 

 
KOLAUDAČNÍ 
     SOUHLAS Povolení k uvedení 

stavby do provozu 
(§49b zák. o drahách) 


