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Dohled IATF 

Sdělení pro certifikační orgány 

 
Sdělení pro CO č. 2019-004 

 
 
 

 
DATUM VYDÁNÍ: Květen 2019 

 

PŘEDMĚT: Aktualizovaný výcvik nových auditorů IATF a proces hodnocení 

 

Účelem tohoto sdělení je informovat všechny certifikační orgány IATF a další 

zainteresované strany o změnách ve výcviku a procesu hodnocení (označovaném jako 

stupeň 2). 

Toto sdělení navazuje svým obsahem na sdělení vydané pod číslem 2018-003. 
 

Stupeň 2 výcviku a procesu hodnocení nových auditorů bude celosvětově zahájen 2. září 

2019. Nový výcvik a hodnocení bude trvat celkem 5 dnů. Z toho bude 3,5 dne výuky a  

1,5 dne připadne na zkoušku. 

Součástí 3,5 dne budou individuální i skupinová cvičení, kvizy a domácí úkoly. 

Kurz se podrobně nezabývá obsahem normy IATF 16949 ani základními nástroji 

automobilového průmyslu. Předpokládá se, že uchazeči již znalostmi obojího disponují. 

Po absolvování zkoušky se vydává hodnocení (scorecard) výkonu uchazeče v pěti 

základních kompetencích. Z hodnocení jasně vyplývá, v jakých oblastech uchazeč uspěl a 

v kterých propadl. Jednotlivé kompetence a očekávání budou jasně definovány ve  

4. vydání průvodce IATF (vydání se připravuje). O dokončení průvodce auditora vás 

budeme informovat samostatným sdělením. 

Uchazeč zkoušku složí, pokud v každé z pěti kompetencí dosáhne alespoň minimálního 

hodnocení: 

• Procesní přístup včetně posuzování rizik, zaměření na výkonnost, určování 

priorit a analýza a syntéza dat 

• Specifické požadavky zákazníka a základní nástroje 

• Znalosti a aplikace normy IATF16949. 

• Znalosti a aplikace Pravidel IATF16949. 

• Řízení neshod 
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Uchazeč má v případě neúspěchu maximálně tři náhradní pokusy. V rámci prvního pokusu 

musí znovu absolvovat celý kurz a zkoušku. Druhý a třetí pokus je zaměřen na příslušné 

kompetence a koná se v řízeném prostředí. 

Uchazeč musí zkoušku složit (tj. dosáhnout kvalifikace) do 12 měsíců od vstupního 

hodnocení. V opačném případě se musí uchazeč znovu přihlásit podle odstavce 4.2 5. vydání 

pravidel IATF. 

Uchazeč, který splní všechny předpoklady, obdrží certifikát IATF 16949 a jeho osobní údaje 

budou zaneseny do databáze IATF. Certifikát bude zaslán certifikačnímu orgánu, který 

uchazeče na kurz vyslal. 

Uchazeči o roli auditora, kteří absolvovali stupeň 1 výcviku a hodnocení po 1. červnu 

2018, ale neuspěli 

Tito uchazeči musejí absolvovat první opakovací pokus (tj. kurz a zkoušku). Následně mají k 

dispozici další dva pokusy zaměřené na kompetence. 

Poznámka: Uchazeči, kteří vyčerpali všechny opakovací pokusy, se můžou znovu přihlásit 

podle odstavce 4.2 5. vydání Pravidel IATF. 

Znázornění výcviku a hodnocení nových auditorů: 
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Ve věci dalších úprav vydá IATF závazné interpretace podle odstavce 4.2 5. vydání 

Pravidel. Tím dojde k rozšíření vstupních požadavků na nové auditory o povinnost zúčastnit 

se auditu IATF 16949 jako pozorovatel. 

S případnými dotazy se obracejte na dohledovou kancelář nebo školicí organizaci IATF. 


