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Sídlo firmy 

Institut pro testování a certifikaci, a.s. 
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 Pracoviště areál Svit 113. budova 
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760 01 Zlín  

 IČ: 47910381 

DIČ: CZ47910381 
Spisová značka B 1002 u KS Brno 

   +420 572 779 922 

  itc@itczlin.cz 
   www.itczlin.cz 

 

POZVÁNKA 
 

na kurz interních auditorů pro systémy managementu kvality podle referenčních norem: 
 

ČSN EN ISO 9001:2016 a  ČSN EN ISO 19011:2019 
 
 

Pořadatel: Institut pro testování a certifikaci, a.s. 
 
tel. 572 779 982; 572 779 983 
e- mail: qscert@itczlin.cz 
            mondrasova@itczlin.cz 
            www.itczlin.cz  

  
Místo konání: areál Svit 113. budova 

třída Tomáše Bati 5264, 760 01 Zlín 
  
Termín konání: 20. a 21. září 2021 

 
  
Lektoři: Ing. Milan Madyda – auditor QMS, EMS, BOZP   

Ing. Petr Krčil, Ph.D. - auditor QMS, EMS, BOZP 

 

Anotace 

Tento kurz je určen pro nové i stávající interní auditory. Cílem kurzu je upevnit účastníkům povědomí o 

zásadních požadavcích systému managementu kvality vyplývajících z mezinárodně platných norem ČSN EN 

ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011:2019. 

Těšíme se na setkání s Vámi.  

 
 

Ing. Milan Madyda                                           Ing. Petr Krčil, Ph.D.    

mailto:qscert@itczlin.cz
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Obsah kurzu 

1. den   

08.00 – 8:30 ➢ prezentace  

08.30 - 12.00 ➢ úvod do problematiky kvality 
➢ výklad ČSN EN ISO 9001:2016 

12.00 - 13.00 ➢ oběd 

13.00 - 16.00 ➢ výklad ČSN EN ISO 9001:2016 pokračování 
➢ diskuse 

2. den  

08.00 – 12.00 ➢ výklad ČSN EN ISO 19011:2019 
➢ identifikace neshod 

12.00 - 13.00 ➢ oběd  

13.00 - 16.00 ➢ závěrečný test 

 
 

➢ vyhodnocení testu a ukončení kurzu 

Přednášky budou probíhat v hodinových blocích s krátkou pauzou mezi jednotlivými tématy. 

Organizační pokyny: 

Termíny odeslání 
přihlášek: 

Nejpozději do 7 dnů před termínem konání daného kurzu 

  
Vložné: individuální účastník  4400,- Kč + DPH (pro nové auditory – 2dny) + DPH  

individuální účastník  2200,- Kč + DPH (pro stávající auditory – 1den) + DPH. 
Vložné zahrnuje náklady na organizaci kurzu, pracovní materiály, občerstvení. 

  
Vydání osvědčení a 
úhrada vložného: 

Po ukončení kurzu vystaví pořadatel daňový doklad se splatností 14 dnů. 
Po absolvování kurzu a po provedení úhrady kurzovného, obdrží účastníci Certifikát o 
absolvování kurzu, který bude rozeslán poštovní zásilkou a bude sloužit jako vystavení 
nebo prodloužení platnosti stávajícího certifikátu, který opravňuje k provádění interních 
auditů/externích auditů u dodavatelů. 

Požadavky na 
účastníky 

Pokud Vás zajímá konkrétní problematika a máte-li k ní dotaz, který si přejete probrat 
v průběhu kurzu, prosím napište nám na e-mailovou adresu madyda@post.cz, 
pkrcil@itczlin.cz 

Naplnění jednotlivých termínů (kapacita 20 osob) je dána pořadím přihlášek. 

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás však, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.  Pro 
větší skupiny zájemců nabízíme možnost individuálních termínů i místa konání. 
 
Informace tel:  572 779 983 
 e-mail: mondrasova@itczlin.cz 
Přihláška: http://www.itczlin.cz - certifikace - vzdělávání auditorů 
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