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si Vás dovoluje pozvat na další, již 
 
 

49. SEMINÁŘ 
ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST  

 
 
 

pořádaný výborem Odborné skupiny pro spolehlivost 
k problematice 

 
 
 
 

Mezinárodní a národní normalizace 
ve spolehlivosti 

 
 
 
 
 
 
 

Seminář se koná 
 

v pondělí 26. listopadu 2012 ve 14.00 hodin 
ČSVTS – místnost č. 414 

Praha 1, Novotného lávka 5 
 



  

Vážení přátelé, 

výbor odborné skupiny pro spolehlivost (VOSS) pokračuje ve výměně zkušeností 
s řešením problematiky spolehlivosti a o možnostech jejího prosazování v organizacích a ve 
vztazích mezi nimi jako součásti komplexního managementu jakosti. 

V návaznosti na předchozí úspěšné semináře odborné skupiny pro spolehlivost (OSS) 
Vás zveme na další seminář. Zveme každého, kdo se hlásí k problematice spolehlivosti, ať 
aktivně či pasivně. 

Program dalšího, v pořadí již 49. semináře odborné skupiny pro spolehlivost, bude 
relativně monotematický. Tento seminář navazuje na předchozí podobné rozpravy k tématice 
týkající se technických norem z oboru spolehlivosti, tentokrát však zaměřené především na 
metodiku tvorby norem z tohoto oboru jak na mezinárodní, tak národní úrovni a to jak 
civilních, tak vojenských. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s postupem tvorby 
norem včetně účasti českých odborníků na této tvorbě na mezinárodní úrovni i při 
zapracování mezinárodních a evropských norem do českých normalizačních dokumentů. 
Téma semináře bylo rozšířeno na problematiku vojenských norem z oboru spolehlivosti 
a norem týkajících se spolehlivosti v konkrétních oborech. 

Na semináři budou předneseny tři příspěvky zaměřené na uvedenou tématiku – 
Mezinárodní a národní normalizace ve spolehlivosti. První příspěvek „Metodika tvorby 
mezinárodních a národních norem ve spolehlivosti a jejich zavádění do soustavy českých 
norem“ je věnován výkladu postupu návrhu, připomínkování a schvalování mezinárodních 
a evropských norem a jiných normalizačních dokumentů týkajících se spolehlivosti a jejich 
zavádění do českých technických norem. Druhý příspěvek „Vojenské normy ve spolehlivosti“ 
přináší přehled vojenských norem zabývajících se spolehlivostí vojenských výrobků, vesměs 
dostupných na internetu. Třetí příspěvek je zaměřen na mezinárodní a národní normy týkající 
se spolehlivosti v konkrétních oborech a je nazván „Oborové normy ve spolehlivosti“. 

Jako obvykle Vám budeme vděčni i za sdělení jakýchkoliv dalších námětů a zkušeností 
k problematice spolehlivosti v již tradičně uváděných sférách: 

• informační, poznávací a vzdělávací (na úrovni středoškolské, vysokoškolské, 
postgraduální nebo různých seminářů a kurzů), 

• výzkumné (na vysokých školách, výzkumných ústavech nebo v podnikové oblasti), 

• aplikační (ve výrobních podnicích a v podnicích poskytujících služby), 

• poradenské (v oblasti systémů managementu jakosti apod.). 

Vaše aktivní účast může pozitivně ovlivnit náplň a průběh dalších seminářů naší 
odborné skupiny pro spolehlivost!  

 
 

 
 

 

RNDr. Jaroslav Matějček, CSc. a 
prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., UOB 
odborní garanti semináře  

prof. Ing. Václav legát, DrSc. 
předseda výboru 

odborné skupiny pro spolehlivost  



  

PROGRAM 49. SEMINÁŘE ODBORNÉ SKUPINY PRO 
SPOLEHLIVOST 
 

14.00 – 14.15      Registrace účastníků 

14.00 – 17.00   
1. Zahájení 

prof. Ing. Václav Legát, DrSc., ČZU Praha 

2. Metodika tvorby mezinárodních a národních norem ve spolehlivosti 
a jejich zavádění do soustavy českých norem 
RNDr. Jaroslav Matějček, CSc. 

3. Vojenské normy ve spolehlivosti 
prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., Univerzita obrany, Brno 

4. Oborové normy ve spolehlivosti 
Ing. Michal Vintr, Ph.D., VUT v Brně 

5. Diskuse na přednesená témata  

6. Závěr  

 
Pro dobré logistické zajištění našeho semináře si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší účasti 
vyplněním a odesláním „přihlášky“ na adresu sekretariátu ČSJ  
 
� 

         v.s. 192/49 
Přihláška 

na 49. seminář odborné skupiny pro spolehlivost 
26. listopadu 2012, 14.00 hodin v ČSTVS – místnost 414, Praha 1, Novotného lávka 5 

 
Titul, jméno, příjmení:………………………………………………….....................……….. 
 
Adresa bydliště, PSČ:………………………………………………...................................…. 

:……………………………………………….......................................…. 
 
Zaměstnavatel, PSČ:…………………………………………….......………………………... 

:………………………………………………......................................….. 
 
Tel.: ……………... Fax: …….……….. E-mail: ………………….…………………………. 
 
 
 
Člen ČSJ:    ano          ne   (zakroužkujte) 
 
 
 
Datum:...................................................    Podpis: ...................................................... 



  

Organiza ční pokyny 
 
Místo konání: ČSVTS, místnost č.318 
   Novotného lávka 5, Praha 1 

Spojení:  stanice metra trasy A „Staroměstská“ a odtud  tramvají č. 17 nebo 18 
   (směr Národní divadlo), stanice „Karlovy lázně“ 

Termín konání: 26. listopadu 2012 
    14.00 – 14.15 registrace účastníků 
   14.15 – 17.00 vlastní program  

Vložné: Účast na semináři odborné skupiny pro spolehlivost je bezplatná. 
Účastníci dostanou sborníky s přednesenými příspěvky. 
 

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do 20.11.2012 na adresu: 
 
Česká společnost pro jakost 
Václava Smolíková 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
fax: 221 082 229 
E-mail: smolikova@csq.cz 


