
 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST 
ve spolupráci s 

International Electrotechnical Commission 
www.iec.ch  

 

 
 
 
 

si Vás dovolují pozvat na speciální , již 
 

57. SEMINÁŘ 
ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST  

 
pořádaný výborem Odborné skupiny pro spolehlivost 

k problematice 
 
 
 

Spolehlivost, Asset Management 
a zkušenosti z praxe v rámci 
„IEC TC 56 Dependability“  

 
 
 
 

Seminář se koná 
 

ve středu 8. října 2014 ve 14.00 hodin 
v místnosti č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1 
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Vážení přátelé, 
 
výbor odborné skupiny pro spolehlivost (VOSS) pokračuje ve výměně zkušeností s řešením 
problematiky spolehlivosti v technické praxi a v možnostech jejího prosazování v 
organizacích a ve vztazích mezi nimi jako součásti komplexního managementu kvality. 

V návaznosti na předchozí úspěšné semináře odborné skupiny pro spolehlivost (OSS) a 
s ohledem na mimořádnou příležitost, která se nám naskýtá, Vás zveme na další seminář. 
Zveme každého, kdo se hlásí k problematice spolehlivosti, ať aktivně či pasivně. 

Program dalšího, v pořadí již 57. semináře odborné skupiny pro spolehlivost, je mimořádný a 
speciální. Tento seminář je organizován v tomto termínu proto, že v Praze v týdnu 6.- 10. 10. 
2014 bude probíhat každoroční zasedání komise IEC TC 56 Dependability - Spolehlivost 
www.iec.ch. 
Hlavní pracovní náplní této komise je tvorba, příprava a aktualizace norem, standardů a 
souvisejících dokumentů v oboru spolehlivosti, bezpečnosti a rizik. Dva klíčoví představitelé -  
předseda TC 56 pan Valter Loll z Dánska a předseda pracovní skupiny WG 3 Dependability 
Management and Dependability Systems pan Tom Van Hardeveld z Kanady nabídli možnost 
vystoupit pro českou odbornou komunitu se svými prezentacemi. Tuto nabídku jsme uvítali, 
přijali a rozhodli se speciální seminář uspořádat. 

Předesíláme, že seminář bude v anglickém jazyce bez tlumočení. 
Na semináři budou předneseny celkem tři prezentace – příspěvky. 

První příspěvek bude aktuálním seznámením s prací IEC TC 56 a jejím vztahem 
k vytvářeným standardizačním dokumentům spolehlivosti.  

Druhý příspěvek se bude věnovat provázání managementu správy majetku a spolehlivosti. 

Třetí příspěvek bude zaměřen na zkušenosti s implementací programu RAMS do prostředí 
Škoda Electric, a.s. 

Budeme velmi rádi, pokud svou účastí podpoříte konání tohoto semináře. Rovněž 
budeme vděční, pokud prosím informaci o tomto semináři rozšíříte mezi své kolegy, 
studenty a všechny, koho by tato problematika mohla zajímat a/nebo oslovit. Děkujeme. 
Jako obvykle Vám budeme velmi vděčni 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 zcela jistě může pozitivně ovlivnit náplň a průběh dalších seminářů 
naší odborné skupiny pro spolehlivost! 
 

 
 

 
 

 

Doc. Ing. David VALIŠ, Ph.D. 
Univerzita obrany v Brně 
odborný garant semináře 

Prof. Ing. Václav LEGÁT, DrSc. 
předseda výboru 

odborné skupiny pro spolehlivost 
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PROGRAM SEMINÁ ŘE ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST  
 
14.00 – 14.15 Registrace účastníků, přivítání – Prof. Ing. Václav Legát, DrSc. 

Doc. Ing. David Vališ, Ph.D. 

14.15 – 16.30 1. Zahájení semináře – Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., 
 Doc. Ing. David Vališ, Ph.D. 

 

2.  Standardization and TC56 
Mr. Valter Loll – IEC TC 56 – Dependability – Chairman 

 

3. Enhancing Asset Management with Dependability 
Mr. Tom Van Hardeveld – IEC TC 56 – Dependability – WG3 
Dependability Management and Systems – Chairman  

 

4.  Experiences with Implementation of RAMS principles into Škoda 
Electric 
 Ing. Jan Kraus – Škoda Electric, a.s. 

 

5.  Diskuse a závěr – Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Doc. Ing. David  
  Vališ, Ph.D. 

 
Pro dobré logistické zajištění našeho semináře si Vás dovolujeme požádat o potvrzení Vaší 
účasti vyplněním a odesláním přihlášky, kterou naleznete na http://www.csq.cz/seminare-a-
konference/. 
 
Na seminář se přihlaste nejpozději do 26. září 2014. 
---------------------------�--�--------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška na seminář:  
Spolehlivost, Asset Management a zkušenosti z praxe v rámci 

„IEC TC 56 Dependability“  
Datum konání: 8. 10. 2014 
 
Titul, jméno, p říjmení   

 
Název spole čnosti   

 
Faktura ční adresa   

 
IČ  

 
DIČ  

 
Telefon   

 
e-mail   

 
Člen  
 

Ano                        Ne  *) 

 
*) Nehodící se, škrtněte. 



 4

 
 
ORGANIZA ČNÍ POKYNY 
 

Místo konání: Novotného lávka 5, Praha 
Čas konání:  14:00- 16:30 (očekávaný konec semináře kolem 16:30) 
Spojení:  stanice metra trasy A „Staroměstská“ a odtud tramvají č. 17 nebo 18 
   (směr Národní divadlo), stanice „Karlovy lázně“ 

Termín konání: 8. 10. 2014 
    14.00 – 14.15 registrace účastníků 
   14.15 – 16.30 vlastní program  

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

Řádně vyplněnou přihlášku zašlete do 26. 9. 2014 na adresu: smolikova@csq.cz 
 
Česká společnost pro jakost 
Václava Smolíková 
Novotného lávka 5 
116 68 Praha 1 
fax: 221 082 229 
 


