
NABÍDKA ZAJIŠTĚNÍ AUDITŮ

PRO ROK 2021 



PŘEHLED NABÍZENÝCH AUDITŮ 

KVALITA NÁS BAVÍ. NABÍDKA ŠKOLENÍ KVALITY, PRAKTICKÝCH TRÉNINKŮ, PORADENSTVÍ A ZAJIŠTĚNÍ AUDITŮ 

 

 

 
 

 
Provádění systémových auditů dle ISO9001 

kód: A01 
 

Provádění systémových auditů dle IATF 16949 

kód: A02 
 

Provádění systémových auditů dle ISO 14001 

kód: A03 
 

Provádění systémových auditů dle ISO 9001 a IATF 16949 

u dodavatelů našich zákazníků 
kód: A03 

 

Provádění procesních auditů dle VDA 6.3 

kód: A04 

Provádění procesních auditů dle VDA 6.3 / Potencionální analýza 

u dodavatelů našich zákazníků, výběr/uvolnění dodavatele 

kód: A05 

Provádění auditů Technické čistoty dle VDA 19.2 

kód: A06 

 
 
 
 

Detailní popisy nabízeného poradenství jsou uvedeny na stránkách 35 – 41. 
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Provádění systémových auditů dle ISO 9001 

kód: A01 

 
Postup: 

• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel 

• Předání stanovené dokumentace pro její nastudování 

• Naplánování a provedení auditu za účasti a podpory interního auditora nebo pracovníka kvality 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem firmy a sepsání auditní zprávy 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 

• Zamezení provozní slepotě 

• Využití zkušeností certifikačního auditora ohledně znalosti norem a požadavků zákazníků 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na systém a procesy zákazníka 
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Provádění systémových auditů dle IATF 16949 

kód: A02 

 
Postup: 

• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel 

• Předání stanovené dokumentace pro její nastudování 

• Naplánování a provedení auditu za účasti a podpory interního auditora nebo pracovníka kvality 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem firmy a sepsání auditní zprávy 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 

• Zamezení provozní slepotě 

• Využití zkušeností certifikačního auditora ohledně znalosti norem a požadavků zákazníků 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na systém a procesy zákazníka 
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Provádění systémových auditů dle ISO 14001 

kód: A03 

 
Postup: 

• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel 

• Předání stanovené dokumentace pro její nastudování 

• Naplánování a provedení auditu za účasti a podpory interního auditora nebo pracovníka kvality 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem firmy a sepsání auditní zprávy 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 

• Zamezení provozní slepotě 

• Využití zkušeností certifikačního auditora ohledně znalosti norem a požadavků zákazníků 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na systém a procesy zákazníka 
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Provádění systémových auditů dle ISO 9001 a IATF 16949 u dodavatelů našich zákazníků 

kód: A03 

 
Postup: 

• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel + informace o dodavateli 

• Naplánování a provedení auditu u dodavatele za účasti pracovníka kvality zákazníka 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem dodavatele a sepsání auditní zprávy 

• V případě požadavku prezentace výsledků auditu managementu zákazníka 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 

• Zamezení provozní slepotě 

• Využití zkušeností certifikačního auditora ohledně znalosti norem a požadavků zákazníků 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na systém a procesy dodavatele našeho zákazníka 
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Provádění procesních auditů dle VDA 6.3 

kód: A04 

 
Postup: 

• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel 

• Předání stanovené dokumentace pro její nastudování 

• Naplánování a provedení auditu za účasti a podpory interního auditora nebo pracovníka kvality 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem firmy a sepsání auditní zprávy 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 

• Zamezení provozní slepotě 

• Využití zkušeností certifikačního auditora ohledně znalosti norem a požadavků zákazníků 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na procesy zákazníka 
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Provádění procesních auditů dle VDA 6.3 u dodavatelů našich zákazníků, výběr / uvolnění 
dodavatele 

kód: A05 

 
Postup: 

• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel + informace o dodavateli 

• Naplánování a provedení auditu u dodavatele za účasti pracovníka kvality zákazníka 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem dodavatele a sepsání auditní zprávy 

• V případě požadavku prezentace výsledků auditu managementu zákazníka 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 

• Zamezení provozní slepotě 

• Využití zkušeností certifikačního auditora ohledně znalosti norem a požadavků zákazníků 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na systém a procesy dodavatele 
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Provádění auditů Technické čistoty dle normy VDA 19.2 

kód: A06 

 
Postup: 
• Prvotní schůzka pro stanovení rozsahu auditu a jeho cílů a pravidel 

• Předání stanovené dokumentace pro její nastudování 

• Naplánování a provedení auditu za účasti a podpory interního auditora nebo pracovníka odpovědného za Technickou čistotu 

• Vyhodnocení auditu společně s managementem firmy a sepsání auditní zprávy 

• Kontrola zavedení nápravných a preventivních opatření, uzavření auditu 

 

Přínosy: 
• Zamezení provozní slepotě a vazbám ve firmě 

• Využití zkušeností externího zkušeného auditora Technické čistoty 

• Doškolení interního auditora 

• Zajištění nezávislosti při auditu 

• Zajištění externího pohledu na systém a procesy Technické čistoty u zákazníka 

• Předání výsledků auditu s výsledkem, jenž popisuje, na jaké úrovni je Technická čistota u zákazníka nastavena / dodržována 

• Předání know-how auditora 
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