
 
 

Výkon činností na diaľku z dôvodu pandémie COVID-19 
RFU – STR - 704 

 
V zmysle RFU-STR-704, ktoré uvádza dočasné opatrenia pre činnosť notifikovaných orgánov v rámci obmedzení 
týkajúcich sa pandémie COVID-19 sú uvedené 2 prípady a k týmto sa vykoná analýza: 
1.       vzdialený audit 
2.       predlžovanie certifikátu  

  
AD. 1. pre vzdialený audit poverený zamestnanec COV vyhodnotí ROA (Analýza rizík a príležitostí)  
 
Analýza rizík a príležitostí (ROA) 

ROA - Téma Možnosť 1 

Výsledky umožňujú 

normálnu rovnováhu 

hodnotenia na mieste 

a na diaľku (A / N)* 

Možnosť 2 

Výsledky umožňujú 

znížené hodnotenie na 

mieste a zvýšené 

hodnotenie na diaľku (A 

/ N)* 

Možnosť 3 

Výsledky umožňujú 

úplné nahradenie 

hodnotenia na mieste 

hodnotením na diaľku 

(A / N)* 

Komentá

r  

  

1. Podmienky ochrany 

zdravia a bezpečnosti 
Áno / Nie Áno / Nie Áno / Nie 

  

2. Cestovné obmedzenia Áno / Nie Áno / Nie Áno / Nie   

3. Bezpečnosť a 

dôvernosť údajov 
Áno / Nie Áno / Nie Áno / Nie 

  

4. Platnosť a objektívnosť 

zhromaždených 

informácií 

Áno / Nie Áno / Nie Áno / Nie 

  

5. Účinky zložitosti a 

novosti na účinnosť 
Áno / Nie Áno / Nie Áno / Nie 

  

6. Schopnosť a/alebo 

pohotovosť klienta/ 

hodnotenej strany 

Áno / Nie Áno / Nie Áno / Nie 

  

CELKOVÝ VÝSLEDEK: Len 

v prípade všetkých Áno  

v stĺpci možno použiť 

danú voľbu. Pokiaľ 

nemožno použiť žiadnu 

možnosť, hodnotenie 

nemôže byť vykonané. 

(všetky Áno -táto 

možnosť môže byť 

použitá) 

  

(jediné Nie - táto 

možnosť nemôže byť 

použitá) 

(všetky Áno -táto 

možnosť môže byť 

použitá) 

  

(jediné Nie - táto 

možnosť nemôže byť 

použitá) 

(všetky Áno -táto 

možnosť môže byť 

použitá) 

  

(jediné Nie - táto 

možnosť nemôže byť 

použitá) 

  

*nehodiace sa prečiarknuť 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:http://nb-rail.eu/co/nbrail/RFU/RFU-STR-704%20Remote%20Evaluation%20due%20to%20Covid-19%20pandemic.pdf


AD. 2. tabuľka CERTIFICATION DECISION check (Kontrola ROZHODNUTIA O CERTIFIKÁCII) –  v tomto prípade je 
potrebné zhodnotiť nižšie uvedené požiadavky 
  

Ak bol COV požiadaný žiadateľom, aby využil možnosť predĺženia pôvodne predpokladanej doby platnosti 
certifikátu, musí kontrola rozhodnutia o certifikácii obsahovať okrem bežných tém aj nasledujúce požiadavky: 

Požiadavky na ROZHODNUTIE O CERTIFIKÁCII Kontrola; výsledok 

Sú pôvodné a nahradené certifikáty o typovej skúške ES (o preskúmaní návrhu ES) 
vydané v súlade s relevantnými TSI? 

Áno / Nie 

Predložil žiadateľ žiadosť o rozšírenie certifikácie so zámerom predĺžiť pôvodne 
predpokladanú dobu platnosti vzhľadom na neočakávaný časový sklz v projekte 
spôsobeným  pandémiou Covid-19? 

Áno / Nie 

Je žiadateľom požadované predĺženie certifikátu kratšie ako 6 mesiacov od 
vypršania pôvodnej platnosti  certifikátu? 

Áno / Nie 

Z perspektívy zaujatia postoja NoBo: Je možné potvrdiť, že neexistuje žiadne 
podozrenie (nadobudnuté zo strany zamestnancov NoBo, zákazníkov alebo 
verejného sektora), ktoré by spochybňovalo, že výrobok spĺňa pôvodné 
požiadavky posúdenia zhody? 

Áno / Nie 

Je vyhodnotenie posudzovacích správ a preskúmanie certifikácie vypracované pre 
pôvodný certifikát stále k dispozícii a môže sa použiť ako podklad pre túto 
certifikáciu? 

Áno / Nie 

  
Pred predĺžením platnosti sú na všetky vyššie uvedené otázky potrebné kladné odpovede (Áno). S cieľom konať 
úplne transparentne NoBo uchováva výsledky rozhodnutia o certifikácii ako záznamy na odôvodnenie 
rozhodnutia o certifikácii. 
  


