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Všem členským asociacím UIP        10.2.2012 
 
 
TAF TSI (Telematic Applications for Freight), je část technických standardů interoperability, 
poskytovaných povinně v právně závazném rámci všemi stranami železničního sektoru včetně 
držitelů vozidel. Ti všichni jsou povinni přispívat k účinné elektronické výměně dat mezi všemi 
účastníky. TAF TSI je evropské právo, které neaplikují členské státy, nýbrž přímo konkrétní 
společnosti přímo pracující v sektoru1.  
 
Pro dosažení implementace TAF TSI a zajištění konzistence napříč členskými státy byl 
požadováno regulátorem po evropských subjektech, reprezentujících železniční sektor, vytvoření 
plánu implementace Strategic European Deployment Plan (SEDP) a to do 18.1.2007 přímo 
k Evropské komisi. Tento požadavek byl splněn včas pracovní skupinou, složenou ze zástupců 
železničních dopravních podniků, manažerů infrastruktury, držitelů a zástupců dalších sektorových 
organizací. Samotný SEDP ale nebyl realizován podle plánu.  
 
Vzhledem k důležitosti účinné elektronické výměny dat pro zvýšení kvality, produktivity a 
bezpečnosti železniční nákladní dopravy v Evropě, v kontextu zvýšení konkurenceschopnosti 
k silniční dopravě, obnovila Evropské komise úsilí k implementaci agendy TAF TSI. 
 
Za tímto účelem byl vytvořen TAF Master plán se zpětnou vazbou (implementačním plánem) od 
všech držitelů. Zahajovací schůzka k tomuto tématu se uskutečnila 26.1.2012 v Bruselu včetně 
držitelů, zástupců členských států a zástupců Komise. Komisi musí být dodány nejpozději do 
13.5.2012 dodány implementační plány jednotlivých dotčených společností. UIP se účastnilo této 
zahajovací schůzky. Komise došla k těmto závěrům:    
 

1. Všechny železniční dopravní podniky, manažeři infrastruktury a držitelé vozů musí potvrdit 
Komisi svůj detailní plán implementace pro řízení TAF. První návrh od držitelů pro 
manažera řídící skupiny je očekáván do 15.3.2012. 

2. Návrh plánu je povinný. Plány mají být předloženy Komisi prostřednictvím TAF Steering 
Committee nejpozdějí do 13.5.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Art. 288 of THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION  
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3. Držitelé (prostřednictvím např. UIP) by měli specifikovat, co potřebují pro uskutečnění 
implementace funkcí TSI TAF ve svých společnostech (v obou aplikacích a na úrovni 
obchodu).  

4. Master Plan přinese základ pro monitorování procesu implementace. 
 
Vzhledem k výše uvedenému si UIP dovoluje požádat neprodleně vaše členy, kteří jsou 
držitelé/ECM o rozhodnutí mezi následujícími variantami: 
 
A) Účast na projektu RSRD2. UIP pak poskytne Komisi náležitý plán implementace 
funkcionalit TSI TAF (viz informace níže – možnost A) 
 
B) Vývoj vlastní databáze TAF TSI RSRD a dodání detailního plánu implementace do 
15.3.2012 (viz informace níže – možnost B) 
 
 
Možnost A: držitel bude participovat na RSRD2 
 
UIP monitorovalo kontinuálně vývoj v oblasti TSI TAF a z ní vyplývající povinnosti byly 
implementovány do databáze RSRD², která bude připravena k praktickému užívání na konci 
prvního čtvrtletí 2012. RSRD² představuje klíčový nástroj, který je vyžadován na privátních 
držitelích pro naplnění povinností uvedených v nové (a staré) TAF TSI. 
Pro zajištění povinnosti kontinuální disponibility technických údajů vozů v databázi RSRD2 je 
nezbytné, aby každý držitel prověřil zda/jak jeho interní struktura a IT systém musí být změněny, 
aby byly schopny podporovat okamžitou aktualizaci technických dat vozů v databázi. To je 
nezbytné vzhledem k přístupu železničních dopravních podniků (a dalších) k těmto datům v rámci 
jejich provozních požadavků. 
Vezměte prosím na vědomí, že za kvalitu dat je přímo odpovědný držitel (nebo pověřený ECM), 
který data do databáze vložil a jedná se o proces kritické důležitosti. 
 
Proto by měl držitel/ECM při volbě možnosti A: 
- Obeznámit se s obsahem technických dat, která jsou vkládána do databáze RSRD2 pro jeho 
flotilu (viz příloha 1). 
- Poskytnout informaci o dostupnosti těchto dat a jejich existenci ve vnitřním systému držitele do 
2.3.2012 na e-mailovou adresu info@uiprail.org. 
- Rovněž do 2.3.2012 poskytnout informaci, že držitel předpokládá splnění požadavků: 
a) upgrade struktury vlastních dat pro naplnění požadavků RSRD2 
b) upgrade vlastního IT systému pro zajištění včasné aktualizace změn v údajích vozidel tak, že 
RSRD2 poskytuje kontinuálně vždy správná data  
 
Pro další informace o statusu RSRD2 nebo o zřízení testovacího přístupu kontaktujte pana 
Johannese Mansbarta na e-mailu johannes.mansbart@gatx.eu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozn. SPV: Data ve finální verzi V0.92 uvedené v příloze 2 se mírně odlišují od již přeložené verze 
V12.1. Na stránkách SPV je nyní ke stažení překlad aktuální verze V0.92. 

mailto:johannes.mansbart@gatx.eu
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Možnost B: držitel/ECM poskytne vlastní plán implementace: 
 
Pro seznámení se s obsahem požadavků daných novým Master plánem, podpůrné dokumentace 
pro kompletaci plánu stejně jako prezentaci první zahajovací schůzky lze navštívit tento odkaz: 
http://uic.org/spip.php?article2852. 
Zde naleznete také stránku s FAQ, která byla přidána pro otázky držitelů. Vaši zástupci mohou 
potvrdit své otázky a témata na adrese: TAF-DT@uic.org.  
Tematický workshop je pak plánován na 15.2.2012 na UIC v Paříži, kde budou na všechny otázky 
odpovídat členové řídící skupiny TAF TSI a zástupci pracovní skupiny. 
Workshop bude ale primárně zaměřen zejména na povinnosti železničních dopravních podniků a 
manažerů infrastruktury a bude se zabývat detaily různých funkcí a procesů, které mají být 
implementovány v rámci TSI TAF.  
Registrace na workshop dne 15.2.2012 může být provedena prostřednictvím e-mailu  
lafont@uic.org (Agenda je uvedena v příloze 2 a může být předána odpovědné osobě ve vaší 
organizaci). 
 
S pozdravem 
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