
 
 

AUDISO a.s. Vás zve na školení 

Zásadní změny ISO 9001:2015  

Školení je pořádáno pod záštitou společnosti Technologické inovační centrum s.r.o., 
za podpory SmarTech Solutions s.r.o. a WOODEXPERT s.r.o. 

Kurz je koncipován na základě oficiálních školicích materiálů exkluzivního 
zahraničního partnera TÜV Hessen. 

 

Organizační informace: 

Místo konání: dle Vámi zvoleného termínu 
 

 

19. 11. 2014 
Zlín, Vavrečkova 5262  

(Podnikatelské inovační centrum) 

27. 11. 2014  
Praha 4, Jana Růžičky 1165/2A  

(M-COM s.r.o.) 
 
 

Délka školení: 1den (8 hodin) 
 
Cena školení: 1 500 Kč bez DPH (sleva pro naše klienty -20%) 1 
 
 
Témata školení:  

 

 Otevřené inovace: Propojení akademické sféry s průmyslovou praxí-prostor pro navazování spolupráce 

v oblasti VaV (TIC, Mgr. Daniel Sobieská, Ing. Jaroslav Kamenčák) 

 ČSN EN ISO 9001:2015 (AUDISO a.s., Ing. Petr Koška, Ph.D.) 

o Změna struktury připravované normy: přeskupení požadavků normy, doplnění nových požadavků a 
kapitol normy. 

o Nová filozofie normy: zaměření na analýzu rizik procesů, zásadní změny v přístupu normy k systému 
řízení organizace. 

o Nové požadavky normy: obsah článků novely normy ISO 9001:2015. 

o Zrušené požadavky proti stávající verzi normy. 

o Postup při změně systému řízení kvality při přechodu na novelizované požadavky 

o Podmínky přechodu ze současné normy na její novou verzi 

o Časový harmonogram vydání a zavedení  ISO 9001:2015  

 ČSN ISO/IEC 27001:2015, Kybernetická ochrana informací, nová legislativa (AUDISO a.s., Pavel 
Seidl) 

 Daňová úspora spojená s vlastním výzkumem a vývojem (SmarTech Solutions, s.r.o., Ing. Miroslav 

Palička) 

 Vývoj legislativy v oblasti BOZP (AUDISO a.s., Ing. Jakub Čepelák) 

 Je certifikovaný systém brzdou inovací? (WOODEXPERT, Ing. Marek Polášek, Ph.D.)   

                                                           
1
 Cena zahrnuje studijní materiály, oběd a občerstvení během školení. Doklad o úhradě Vám bude předán na školení. 



 
 

 

Přihláška na školení 

Zásadní změny ISO 9001:2015 

Školení ISO 9001:2015 se zaměřuje na ucelený přehled zásadních změn, které vyplývají z revize normy. 

Součástí školení jsou příklady aplikací, možnosti využití systému managementu, systémy managementu a jejich 

návaznost na optimalizaci podnikových procesů, vývoj legislativy ve vztahu k použití ISO norem a mnoho dalších 

zajímavých témat.  Přínosem tohoto školení bude lepší orientace v daných změnách a s tím spojená efektivnější a 

včasná implementace do reálného prostředí. 

Organizační informace: 

Místo konání: Dle Vámi zvoleného termínu 

Termíny školení: 

□ 19. 11. 2014 Zlín  

□ 27. 11. 2014 Praha 

                                                     (zaškrtnutím vyznačte Vámi vybraný termín) 

Délka školení: 1 den (8 hodin) 

Cena školení: 1 500 Kč bez DPH (sleva pro naše klienty -20%) * 

Údaje pro platbu: □  převodem na účet   (č.ú. 195988281 / 0300 ČSOB a.s., VS: IČ  plátce) 

 

Jméno a příjmení, titul:  

Telefon, e-mail  

Název organizace  

Adresa včetně IČ organizace  

 

Přihlášku laskavě zašlete na e-mail: seidl@audiso.cz 

Kontaktní osoba:  Pavel Seidl, seidl@audiso.cz, tel. +420 734 523 490 

Pozn.: Účastníci obdrží osvědčení o úspěšném absolvování školení.   
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