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Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

Audity podle normy ISO 19011

Termíny
23.8.2021
kapacita 20 osob, volno 11 osob

Místo konání
ČSJ, Praha

Lektor
Věra Komrsová

3 490,- bez DPH

18.10.2021
kapacita 20 osob, volno 4 osob

Místo konání
ČSJ, Praha

Lektor
Věra Komrsová

3 490,- bez DPH

29.11.2021
kapacita 20 osob, volno 20 osob

Místo konání
ČSJ, Praha

Lektor
Věra Komrsová

3 490,- bez DPH

Poptat kurz jako in-house
Kurz realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Cíle a přínosy
Kurz je určen interním auditorům nebo pracovníkům odpovídajícím za audity ve firmě. Kurz je určen i pracovníkům, kteří se mají v
budoucnu zapojit do realizace auditů. Absolvování kurzu (nebo znalosti na stejné úrovni) je požadavkem pro absolvování dalších
kurzů ČSJ, které se týkají auditů.
Cílem kurzu je detailní seznámení se s obsahem aktualizované metodiky pro auditování normy ISO 19011:2018 s praktickými
příklady.
Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

1/3

Audity podle normy ISO 19011

www.csq.cz

Sekretariát
T: +420 221 082 269
E: sekretariat@csq.cz
F: +420 221 082 229

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

Obsah
Principy auditování
Řízení programu auditů
Provádění auditu
Kompetence a hodnocení auditorů
Požadavky na vstupní znalosti a zkušenosti
Požaduje se absolvování kurzu Základy ISO 9001 nebo Základy IATF 16949, případně znalosti na stejné úrovni. Pro auditování jiných
systémů managementu se požadují znalosti požadavků příslušné normy.

Doplňkové informace
Doba trvání kurzu
1 den (8 hodin)

Odborný garant
Věra Komrsová

Forma ukončení
Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace
Ondřej Kopecký
T: +420 221 082 284
E: kopecky@csq.cz

2/3

Audity podle normy ISO 19011

www.csq.cz

Sekretariát
T: +420 221 082 269
E: sekretariat@csq.cz
F: +420 221 082 229

Česká společnost pro jakost, z.s.
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

Lektoři
Věra Komrsová
lektorka

Ing. Elena Stibůrková
předsedkyně ČSJ, lektorka
E: stiburkova@csq.cz

Ing. Antonín Krejčí
lektor
lektor, konzultant, hodnotitel, auditor

Vystudoval FSI ČVUT v Praze se zaměřením na technologii automatizovaných výrob. Po dobu 12 let pracoval jako technolog
nástrojárny, technolog a programátor CNC obráběcích strojů ve firmách zaměřených na letecký a automobilový průmysl,
hydrauliku, zemědělské a důlní stroje.
Kvalitě, převážně v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu, se věnuje od roku 1993. Má bohaté praktické zkušenosti
získané na pozici náměstka a ředitele kvality. Vedl projekty v oblasti kvality, environmentu, staré ekologické zátěže,
optimalizace procesů, zlepšování, ICT, benchmarkingu a firemní strategie. Je držitelem několika personálních certifikátů, např.
LQA, QM, procesní auditor VDA 6.3 a EFQM Certified Assessor. Od roku 2007 je pravidelným hodnotitelem Národní ceny
kvality ČR v programech EXCELENCE, START PLUS a CSR. V roce 2017 získal ocenění Manažer kvality roku.
Od roku 2018 se na plný úvazek věnuje kvalitě jako lektor, konzultant, hodnotitel a auditor. Ve stejný rok začal spolupracovat
také s Českou společností pro jakost jako lektor. Působí v kurzech orientovaných například na implementaci a auditování
požadavků norem ISO 9001, IATF 16949, ISO 19011 a řešení problémů.

Místa konání
ČSJ, Praha
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika
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