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VzděláVání
je celoživotní cesta, vydejte se na ni  
spolu s bureau veritas.

Naše divize školení a vzdělávání poskytuje 
komplexní vzdělávací programy, které se zakládají 
na dlouholetých zkušenostech a často čerpají 
inspiraci ze zahraničních odborných zdrojů.
Naše kurzy jsou vedeny odbornými lektory z řad interních, tak 
externích auditorů, kteří mají bohaté zkušenosti z různých 
oborů. Výklad přizpůsobují dané problematice, využívají řešení 
modelových případů, používají praktická cvičení a otevírají 
diskuse zkušeností účastníků. Jsme přesvědčeni, že kvalitní 
odborná školení otevírají našim klientům cestu k úspěchu 
a pomáhají orientovat v současném náročném legislativním 
prostředí.

Děkujeme vám za projevenou důvěru  
a budeme se těšit na setkání  
na některém z našich kurzů.

bureau veritas czech republic spol. s r.o.



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

leDeN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

sezNáMeNí s Novou 
NorMou iso 45001:2018
Ing. Stanislav Moučka

kurzY pro 
auDitorY 

 a MaNažerY

15. 1. Získáte podrobné informace k přechodu ze 
standardu OHSAS 18001:2007 na standard 
ISO 45001:2018. Vytvoříte si vlastní převodní 
tabulku mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 
45001:2018
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

15. – 16. 1. iso 45001:2018  
- sYstÉMY ŘízeNí bozp
Ing. Stanislav Moučka

Získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 
- mezinárodním standardu pro systém řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který 
nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 
18001. Kurz je určen pracovníkům, kteří potřebují 
získat kvalifikaci pro provádění interních auditů 
BOZP.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

stroJíreNskÝ 
prŮMYsl

22. 1. MetroloGie  
- zaJistĚNí MetroloGie 
v orGaNizacích
Ing. František Sedláček

Absolvováním kurzu získáte především 
ucelený přehled o metrologii – zabezpečování 
monitorovacích a měřicích zařízení, informaci 
o zákonu č. 505/1990 Sb. o metrologii  
a o navazujících legislativních požadavcích.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-



kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

12. 2. iso 50001 - sezNáMeNí 
se s NorMou
Ing. Jakub John

Kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí 
rozšířit své znalosti o systému managementu 
hospodaření s energiemi v organizacích podle 
ČSN EN ISO 50001. Dozvíte se především, 
jaké jsou požadavky normy ČSN EN ISO 50001  
a základní přehled legislativy.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

12. – 13. 2. iso 50001 – iNterNí 
auDitor eNMs
Ing. Jakub John

Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům 
odpovědným za provádění interních auditů 
systémů managementu hospodaření s energií 
podle ČSN EN ISO 50001. Získáte informace, 
jak plánovat a provádět interní audit systému 
energetického managementu podle požadavků 
normy ISO 50001.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

úNor 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

MaNažer kvalitY  
- iso 9001:2015
Ing. František Sedláček

iso 9001:2015  
- iNterNí auDitor
Ing. František Sedláček

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

19. 2.

19. – 20. 2.

rspo, utz a FairtraDe
MVDr. Hana Brožková

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

12. 2. Získáte ucelený přehled o RSPO, UTZ  
a FAIRTRADE, jejich aplikace a certifikace  
v podmínkách ČR.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Absolvováním kurzu získáte základní znalosti 
procesního přístupu k managementu kvality 
a strukturovaný přehled o požadavcích normy 
ISO 9001:2015.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Absolvováním kurzu získáte strukturovaný 
přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 
a ISO 19011:2011, podrobné informace  
o plánování a realizaci auditu, o efektivním 
způsobu řízení záznamů z auditu a o následných 
činnostech po auditu, informace o technice 
auditu a roli auditora a základy komunikace 
předpokládané pro vedení auditu.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

úNor 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

ČsN iso/iec 27001:2014  
- sezNáMeNí  
s požaDavkY NorMY 
o bezpeČNosti 
iNForMací
Jaromír Tvrzník

kurzY pro 
auDitorY 

 a MaNažerY

26. 2. Kurz je určen především pro pracovníky 
organizací, které si uvědomují hodnotu 
spravovaných informací, vlastních nebo 
svěřených jim jejich zákazníky. Téma přesahuje 
rámec řízení bezpečnosti IT, řeší problematiku 
významné oblasti odpovědností managementu 
organizace.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

ČsN iso/iec 27001:2014 
- iNterNí auDitor 
bezpeČNosti 
iNForMací
Jaromír Tvrzník

kurzY pro 
auDitorY 

 a MaNažerY

26. – 27. 2. Tento kurz detailně popisuje požadavky nové 
novely ČSN ISO/IEC 27001:2014 a požadavky 
na auditování systému managementu dle ISO 
19011:2011. Po úspěšném absolvování kurzu 
porozumíte strategickým východiskům a cílům 
a celkově novému přístupu k managementu 
informační bezpečnosti, budete schopni 
provádět efektivní interní audity firemních 
systémů managementu bezpečnosti informací 
a reportovat jejich výsledky.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

10 praviDel 
úspĚŠNÝch MaNažerŮ 
i. Část
Anna Tvrzníková

MaNažerskÉ 
DoveDNosti

28. 2. Umět správně komunikovat s podřízenými, 
být jim lídrem, vzorem a přirozenou autoritou 
není věcí síly. Vše začíná kvalitou osobnosti 
manažera. Tento seminář se věnuje právě 
těmto tématům. Pro manažery je zrcadlem, 
které jim dokáže velmi konkrétně ukázat 
nejzásadnější omyly, kterých se ostatní na jejich 
místě dopouštějí. Tím je vede k sebereflexi  
a dalšímu rozvoji.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

bŘezeN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

GMp
Bc. Petra Vysloužilová

sezNáMeNí s Novou 
NorMou iso 45001:2018
Ing. Stanislav Moučka

iso 45001:2018 - 
sYstÉMY ŘízeNí bozp
Ing. Stanislav Moučka

iQMsz - irca QualitY 
MaNaGeMeNt sYsteM 
(QMs) - veDoucí 
auDitor iso 9001:2015 
se zkouŠkou
Ing. Otmar Hrazdil

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

irca

4. 3.

6. 3.

6. – 7. 3.

11. – 15. 3.

Jednodenní seminář určený pro pracovníky 
obchodních a skladovacích organizací, pro 
přepravce a výrobce krmných surovin.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Získáte podrobné informace k přechodu ze 
standardu OHSAS 18001:2007 na standard 
ISO 45001:2018. Vytvoříte si vlastní převodní 
tabulku mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 
45001:2018.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 
- mezinárodním standardu pro systém 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
který nahrazuje stávající systém řízení podle 
OHSAS 18001. Kurz je určen pracovníkům, 
kteří potřebují získat kvalifikaci pro provádění 
interních auditů BOZP.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

Cílem kurzu je, abyste porozuměli metodice 
provádění auditů a procesu auditování. Kurz je 
zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí 
QMS a procesu auditu, potřebného pro 
vykonávání interních a externích auditů QMS 
a je nutným předpokladem pro akreditované 
členství v IRCA. Absolvováním kurzu můžete 
získat mezinárodně uznávaný certifikát IRCA .
Rozsah: 5 dnů

cena: 29.000,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

bŘezeN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

ppap a vDa 2 - proces 
schvalováNí DílŮ Do 
sÉriovÉ vÝrobY
Lukáš Domin

stroJíreNskÝ 
prŮMYsl

22. 3. Absolvováním kurzu získáte znalosti týkající 
se pochopení procesů uvolňování výrobních 
procesů a produktů v automobilovém průmyslu 
(PPAP/PPF), pochopení jednotlivých požadavků 
PPAP (2006) a jejich porovnání s metodou 
uvolňování podle VDA 2 (2012), návazností na 
ustanovení norem ISO 9001:2008 a ISO/TS 
16949:2009 týkajících se přípravy hromadné 
výroby pro automobilový průmysl.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

haccp a svhp pro 
restaurace  
a stravovací zaŘízeNí
Bc. Petra Vysloužilová

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

26. 3. Přehled legislativních požadavků ČR a EU na 
stravovací provozy, týkající se HACCP a SVHP, 
seznámení se základními principy HACCP  
a SVHP,  návod na tvorbu  a používání základních 
dokumentů (HACCP, hygienickosanitační řád 
apod.)
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

iso 14001:2015  
- sezNáMeNí  
s požaDavkY
Ing. Otmar Hrazdil 
Mgr. Jiří Cejpek

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

27. 3. Absolvováním kurzu získáte znalosti 
požadavků normy ISO 14001, pochopíte smysl 
dokumentovaných systémů managementu 
životního prostředí, osvědčení manažera EMS, 
znalost metodiky hodnocení environmentál-
ních aspektů.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

iso 14001:2015  
- iNterNí auDitor
Ing. Otmar Hrazdil 
Mgr. Jiří Cejpek

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

27. – 28. 3. Absolvováním kurzu získáte znalosti 
požadavků normy ISO 14001, základní znalosti 
environmentální legislativy a pochopíte 
principiální požadavky pro auditování EMS.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

DubeN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

iso 50001 – iNterNí 
auDitor eNMs
Ing. Jakub John

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

9. – 10. 4. Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům 
odpovědným za provádění interních auditů 
systémů managementu hospodaření s energií 
podle ČSN EN ISO 50001. Získáte informace, 
jak plánovat a provádět interní audit systému 
energetického managementu podle požadavků 
normy ISO 50001.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

MaNažer kvalitY  
- iso 9001:2015
Ing. Stanislav Moučka

iso 9001:2015  
- iNterNí auDitor
Ing. Stanislav Moučka

iatF 16949: 2016  
- iNterNí auDitor
Ing. Václav Kosnar

iso 50001  
- sezNáMeNí se  
s NorMou
Ing. Jakub John

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

stroJíreNskÝ 
prŮMYsl

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

1. 4.

1. – 2. 4.

3. – 4. 4.

9. 4.

Absolvováním kurzu získáte základní znalosti 
procesního přístupu k managementu kvality 
a strukturovaný přehled o požadavcích normy 
ISO 9001:2015.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Absolvováním kurzu získáte strukturovaný 
přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 
a ISO 19011:2011, podrobné informace  
o plánování a realizaci auditu, o efektivním 
způsobu řízení záznamů z auditu a o následných 
činnostech po auditu, informace o technice 
auditu a roli auditora a základy komunikace 
předpokládané pro vedení auditu.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

Kurz je určen především pro interní auditory, 
kteří jsou již kvalifikováni k provádění 
auditů podle ISO 9001, resp. IATF a VDA  
i pracovníky útvarů kvality a také pro pracovníky 
managementu, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci 
pro auditování podle současných požadavků 
automobilového průmyslu.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

Kurz je určen zájemcům, kteří si chtějí 
rozšířit své znalosti o systému managementu 
hospodaření s energiemi v organizacích podle 
ČSN EN ISO 50001. Dozvíte se především, 
jaké jsou požadavky normy ČSN EN ISO 50001  
a základní přehled legislativy.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

DubeN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

iso 22000:2018  
- sezNáMeNí  
s požaDavkY NorMY  
o bezpeČNosti 
potraviN
Ing. Jana Machytková

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

9. 4. Základní seminář pro zástupce organizací, 
zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím  
a gastronomií, které se připravují na zavedení  
a certifikaci podle ISO 22000.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Fssc 22000  
- sYstÉM 
MaNaGeMeNtu 
bezpeČNosti  
potraviN
Ing. Jana Machytková

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

10. 4. Systém FSSC 22000 je určen k certifikaci 
systémů pro bezpečnost potravin u výrobců 
zaměřených na výrobu či zpracování živočišných 
produktů, rostlinných produktů podléhajících 
zkáze, výrobky s dlouhou trvanlivostí, výroba 
obalů pro potravinářství, jiné ingredience  
a doplňky jako aditiva, vitamíny apod.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,- (při absolvování kurzu  
9.4. je cena 8.450,- za oba 2 dny)

rspo, utz a FairtraDe
MVDr. Hana Brožková

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

15. 4. Získáte ucelený přehled o RSPO, UTZ  
a FAIRTRADE, jejich aplikace a certifikace  
v podmínkách ČR.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,- 

10 praviDel 
úspĚŠNÝch MaNažerŮ 
ii. Část
Anna Tvrzníková

MaNažerskÉ 
DoveDNosti

11. 4. Umět správně komunikovat s podřízenými, 
být jim lídrem, vzorem a přirozenou autoritou 
není věcí síly. Vše začíná kvalitou osobnosti 
manažera. Tento seminář se věnuje právě 
těmto tématům. Pro manažery je zrcadlem, 
které jim dokáže velmi konkrétně ukázat 
nejzásadnější omyly, kterých se ostatní na jejich 
místě dopouštějí. Tím je vede k sebereflexi  
a dalšímu rozvoji.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

kvĚteN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

sYstÉM kritickÝch 
boDŮ haccp
Ing. Jana Machytková

GMp+ b3, b4
Ing. Jana Machytková

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

potraviNáŘskÝ 
prŮMYsl

28. 5.

28. – 29. 5.

Absolvováním kurzu získáte přehled  
o požadavcích legislativy ČR a EU na systém 
HACCP, základní znalosti tvorby a provozování 
systému HACCP, přehled požadavků normativu 
MZe na HACCP pro jeho certifikaci, návod pro 
vhodnou integraci systémů managementu 
kvality a bezpečnosti potravin (ISO 9001  
a HACCP).
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Dozvíte se o zajištění bezpečnosti krmiv  
– schéma GMP+FSA, certifikaci GMP+ B3, 
certifikaci GMP+ B4
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,- (při absolvování kurzu  
28.5. je cena 8.450,- za oba 2 dny)

iQMsz - irca QualitY 
MaNaGeMeNt sYsteM 
(QMs) - veDoucí 
auDitor iso 9001:2015 
se zkouŠkou
Ing. Hynek Šindelář

FMea - aNalÝza 
MožNÝch zpŮsobŮ  
a DŮsleDkŮ závaD
Ing. Václav Kosnar

iso 9001, iso 14001,  
iso 45001 - Jak 
prováDĚt iNterNí 
auDitY iNteGrovaNÝch 
sYstÉMŮ
Ing. František Sedláček

irca

stroJíreNskÝ 
prŮMYsl

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

13. – 17. 5.

21. 5.

22. – 23. 5.

Cílem kurzu je, abyste porozuměli metodice 
provádění auditů a procesu auditování. Kurz je 
zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí 
QMS a procesu auditu, potřebného pro 
vykonávání interních a externích auditů QMS 
a je nutným předpokladem pro akreditované 
členství v IRCA.
Absolvováním kurzu můžete získat meziná-
rodně uznávaný certifikát IRCA .
Rozsah: 5 dnú

cena: 29.000,-

Získáte přehled o analýze FMEA dle metodiky 
referenční příručky QS–9000, „Analýza 
možných způsobů a důsledků poruch – FMEA“, 
VDA 4 i platné ČSN. Dozvíte se informace  
o zpracování FMEA návrhu produktu i FMEA 
výrobního procesu.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Kurz je založen na kombinaci výukových lekcí, 
skupinových diskusí a praktických cvičení, která 
jsou postavena na modelu fiktivní společnosti. 
Cvičení jsou pečlivě vybírána a sestavována 
tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se 
auditoři setkávají v praxi.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-





všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

ČerveN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

ČsN iso/iec 27001:2014 
- iNterNí auDitor 
bezpeČNosti 
iNForMací
Jaromír Tvrzník

MetroloGie  
- zaJistĚNí MetroloGie 
v orGaNizacích
Ing. František Sedláček

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

stroJíreNskÝ 
prŮMYsl

11. – 12. 6.

13. 6.

Tento kurz detailně popisuje požadavky nové 
novely ČSN ISO/IEC 27001:2014 a požadavky 
na auditování systému managementu dle ISO 
19011:2011. Po úspěšném absolvování kurzu 
porozumíte strategickým východiskům a cílům 
a celkově novému přístupu k managementu 
informační bezpečnosti, budete schopni 
provádět efektivní interní audity firemních 
systémů managementu bezpečnosti informací 
a reportovat jejich výsledky.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

Absolvováním kurzu získáte především 
ucelený přehled o metrologii – zabezpečování 
monitorovacích a měřicích zařízení, informaci 
o zákonu č. 505/1990 Sb. o metrologii  
a o navazujících legislativních požadavcích.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

iso 14001:2015  
- sezNáMeNí  
s požaDavkY
Ing. Otmar Hrazdil 
Mgr. Jiří Cejpek

iso 14001:2015  
- iNterNí auDitor
Ing. Otmar Hrazdil 
Mgr. Jiří Cejpek

ČsN iso/iec 27001:2014  
- sezNáMeNí  
s požaDavkY NorMY 
o bezpeČNosti 
iNForMací
Jaromír Tvrzník

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

4. 6.

4. – 5. 6.

11. 6.

Absolvováním kurzu získáte znalosti 
požadavků normy ISO 14001, pochopíte smysl 
dokumentovaných systémů managementu 
životního prostředí, osvědčení manažera EMS, 
znalost metodiky hodnocení environmentál-
ních aspektů.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

Absolvováním kurzu získáte znalosti 
požadavků normy ISO 14001, základní znalosti 
environmentální legislativy a pochopíte 
principiální požadavky pro auditování EMS.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

Kurz je určen především pro pracovníky 
organizací, které si uvědomují hodnotu 
spravovaných informací, vlastních nebo 
svěřených jim jejich zákazníky. Téma přesahuje 
rámec řízení bezpečnosti IT, řeší problematiku 
významné oblasti odpovědností managementu 
organizace.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-



všechny kurzy v naší nabídce vám rádi připravíme i jako uzavřená školení, přímo ušitá na míru pro vaši společnost. 

ČerveN 2019
Název kurzu & lektorDatum Obsah kurzu

sezNáMeNí s Novou 
NorMou iso 45001:2018
Ing. Stanislav Moučka

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

18. 6. Získáte podrobné informace k přechodu ze 
standardu OHSAS 18001:2007 na standard 
ISO 45001:2018. Vytvoříte si vlastní převodní 
tabulku mezi normou OHSAS 18001:2009 a ISO 
45001:2018.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-

iso 45001:2018  
- sYstÉMY ŘízeNí bozp
Ing. Stanislav Moučka

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

18. – 19. 6. Získáte podrobný přehled o ISO 45001:2018 
- mezinárodním standardu pro systém 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
který nahrazuje stávající systém řízení podle 
OHSAS 18001. Kurz je určen pracovníkům, 
kteří potřebují získat kvalifikaci pro provádění 
interních auditů BOZP.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,-

iso 9001:2015  
- iNterNí auDitor
Ing. František Sedláček

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

20. – 21. 6. Absolvováním kurzu získáte strukturovaný 
přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 
a ISO 19011:2011, podrobné informace  
o plánování a realizaci auditu, o efektivním 
způsobu řízení záznamů z auditu a o následných 
činnostech po auditu, informace o technice 
auditu a roli auditora a základy komunikace 
předpokládané pro vedení auditu.
Rozsah: 2 dny

cena: 8.450,- 

Termíny školení se mohou měnit, nejaktuálnější termínová listina 
je vždy na webu www.bvtraining.cz. V případě, že jste na kurz již 
přihlášeni, budeme řešit případný posun termínu individuálně.

Obchodní a platební podmínky najdete na webu www.bvtraining.cz.

MaNažer kvalitY  
- iso 9001:2015
Ing. František Sedláček

kurzY pro 
auDitorY  

a MaNažerY

20. 6. Absolvováním kurzu získáte základní znalosti 
procesního přístupu k managementu kvality 
a strukturovaný přehled o požadavcích normy 
ISO 9001:2015.
Rozsah: 1 den

cena: 4.350,-
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