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Pozvánka na seminář 

Požadavky na RAMS – 

Past nebo výzva pro dodavatele? 

Termín konání: 14. června 2022 od 14:00 do 17:00 
 

Místo konání: Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, 602 00 Brno 
 

Zaměření 
semináře: 

Další, v pořadí již 81. seminář odborného centra pro spolehlivost 
(OCS) bude věnován požadavkům na RAMS (bezporuchovost, 
pohotovost, udržovatelnost a bezpečnost) u drážních aplikací. Nově 
bude součástí semináře „diskuse u kulatého stolu“ s odborníky na 
RAMS ze společností železničního průmyslu. 
 

Co vám seminář 
přinese? 

Na semináři budou předneseny dva příspěvky a následně proběhne 
„diskuse u kulatého stolu“. 
První příspěvek se bude zabývat problematikou specifikace 
požadavků na spolehlivost a představí základní principy a postupy 
tvorby požadavků na spolehlivost a možnosti jejich prezentace 
v obchodních vztazích. 
Druhý příspěvek bude zaměřen na praktická hlediska analýzy 
požadavků na RAMS. Bude představen stručný postup analýzy 
požadavků a zmíněny časté nedostatky požadavků na RAMS. 
Značná část příspěvku bude věnována příkladům (ne)správné praxe. 
Na příspěvky nově naváže „diskuse u kulatého stolu“. Při ní budou 
diskutovány aktuální otázky související se specifikováním 
a naplňováním požadavků na RAMS. U kulatého stolu jsou vítáni 
všichni účastníci semináře. V rámci diskuse bude prostor na otázky 
účastníků. 
Aktivní účast u kulatého stolu přislíbili odborníci na RAMS z těchto 
společností: Škoda Electric, Stadler Praha, IFE-CR, Faiveley 
Transport Czech a IG Watteeuw ČR. 
 

Odborní garanti 
semináře: 

prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. 
Ing. Michal Vintr, Ph.D. 
 

Kontaktní osoba: Petra Pomahačová, tel. 221 082 605, e-mail: pomahacova@csq.cz 
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Program semináře: 

14:00 – 14:10 Registrace účastníků 

 

14:10 – 17:00 Zahájení semináře 

Ing. Jan Kamenický, Ph.D. (předseda OCS) 
 

 Specifikace požadavků na spolehlivost 

prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr.h.c. 
Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno 
 

 Analýza požadavků na RAMS prakticky 

Ing. Michal Vintr, Ph.D. 
Nezávislý expert na spolehlivost, bezpečnost a RAMS/LCC 
 

 Diskuse u kulatého stolu 
moderátor: Ing. Michal Vintr, Ph.D. 
odborníci ze společností: Škoda Electric, Stadler Praha, IFE-CR, 
Faiveley Transport Czech a IG Watteeuw ČR 
 

 Pořadatel si vyhrazuje případnou změnu programu semináře. 

 

Další informace: 

Vložné: Zdarma 

Uzávěrka 
přihlášek: 

13. června 2022 

Přihlášku zašlete 
na adresu: 

pomahacova@csq.cz  
nebo použijte e-shop: 
https://www.csq.cz/vzdelavani/detail/pozadavky-na-rams-past-nebo-vyzva-
pro-dodavatele  

 


