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Interní auditor systému managementu ISO 9001 a ISO 14001
 
 

Úvod 
Interní audity byly a jsou neodmyslitelnou součástí systému managementu. 
Kurz nabízí proškolení interních auditorů se zaměřením na integrované 
systémy QMS (Quality Management System) a EMS (Environmental 
Management System) podle aktualizovaných norem ČSN EN ISO 
9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Nabízí jak vyškolení nových 
interních auditorů, tak doškolení stávajících interních auditorů. Kurz 
zahrnuje auditování vybraných požadavků formou workshopu. Výklad 
nových a změněných požadavků srozumitelnou formou na praktických 
příkladech. Absolventi školení budou připraveni na recertifikační audit a 
budou mít informaci o normy ISO 19011:2018 Směrnice pro auditování 
systémů managementu. Také se dozví o nařízení EMAS (1221/2009) a 
jeho novelizaci (nařízení (EU) 2017/1505). 
 

Cíle 
Účastník kurzu bude po absolvování: 

▪ schopen provádět interní audity integrovaného systému 
managementu kvality a systému environmentálního managementu, 
připravit plán auditu a seznam kontrolních otázek, 

▪ chápat význam požadavků norem a bude schopen navrhnout jejich 
implementaci do integrovaného systému řízení, 

▪ znát novou terminologii a definice, 
▪ znát změny z poslední doby a nově připravované změny v 

normách. 
 

Obsah 
▪ Úvod, vývoj norem ISO 9001 a ISO 14001 
▪ Koncepční změny v normách, cíle revize 
▪ Závazná struktura norem – Annex SL 
▪ Terminologie 
▪ Nové požadavky, příklady, návod k auditování systémů 

managementu 
▪ Informace k aktualizaci nařízení EMAS, probíhající revizi ISO 

19011 a přípravě normy ISO 45001 
 
Pozn.: Zájemcům o certifikát Manažer EMS a Auditor EMS sestavíme 
přípravný kurz k certifikaci individuálně podle již absolvovaného vzdělávání 
v environmentálních oblastech a oblastech systémů managementu. 
 

Metodika 
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, workshop s příklady, společné 

zpracování vzorů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Určeno 
Interním auditorům, zejména těm, kteří se potřebují vyškolit na nové 
normy ISO 9001 a ISO 14001, ale i pro začínající, kteří se potřebují 
seznámit s požadavky a jejich auditováním. Představitelům vedení 
certifikovaných firem, manažerům systému řízení, poradcům, 
akademické sféře a zájemcům o systémy managementu. 
 

Harmonogram 
prezence 8.45–9.00 hod., 
program 9.00–16.00 hod. 
 

Termín Místo 
Variabilní 
symbol 

22.–23. 5. 2019 Praha 192409 

6.–7. 11. 2019 Praha 192410 

 

Cena a rozsah 
5 900 Kč (bez DPH), 7 139 Kč (včetně 21 % DPH) 
2 dny 
 

Manažer projektu 
Martina Rydrychová 
226 006 376, mrydrychova@gradua.cz 
 

Doporučujeme 
Navazující kurzy: Praktické uplatňování právních požadavků na 
životní prostředí – agenda  
Navazující oblasti: 2. Vedení týmu, osobní a manažerské 
kompetence 
 


