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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.

KONtaKtNÍ ÚDaJE:

BUREaU VERitas CZECH REPUBLiC, spol. s r.o.
Divize školení a vzdělávání  
Olbrachtova 1, Praha 4, 140 02

Martina ČÍžKOVá - Training Manager

T: +420 210 088 268   M: +420 731 611 638, 

E: martina.cizkova@cz.bureauveritas.com
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PROsiNEC 2018

wEBiNáŘ 10. 12. JaK ZVLáDat KRiZOVÉ  
sitUaCE

Petr Dědíček

Získáte ucelené informace, jak zvládat krizové situace a naučíte se 
ochránit sebe i ostatní v případě nebezpečí.
Rozsah: 1 hodina, začátek kurzu 9:00

Cena: 99,-

wEBiNáŘ 10. 12. ŠKOLENÍ ŘiDiČŮ REFERENtŮ 
- EFEKtiVNĚ a RYCHLE

Petr Dědíček

Získáte ucelené informace potřebné k řízení služebních vozidel a 
naučíte se základy bezpečného chování na dopravní komunikaci.
Rozsah: 1 hodina, začátek kurzu 10:30

Cena: 99,-

POtRaViNáŘsKÝ  
PRŮMYsL

11. 12. isO 22000:2018 - sEZNáMENÍ  
s POžaDaVKY NORMY  
O BEZPEČNOsti POtRaViN

Ing. Jana Machytková

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,-

POtRaViNáŘsKÝ  
PRŮMYsL

11.–12. 12. isO 22000:2018 - iNtERNÍ aUDitOR

Ing. Jana Machytková

Školení je určeno organizacím zapojeným do potravinového řetězce, od 
zemědělské prvovýroby, přes výrobce krmiv, výrobce potravin, dopravce, 
veškeré dodavatele služeb, až po maloobchodní prodej a veřejné 
stravování včetně nepřímo zapojených organizací, jako např. výrobci 
strojů a zařízení, balícího materiálu, čistidel, přísad a ingrediencí, které 
budují systémy managementu bezpečnosti potravin.
Rozsah: 2 dny

Cena: 8.450,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

13. 12. MaNažER KVaLitY - isO 9001:2015

Ing. František Sedláček

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,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

13.–14. 12. isO 9001:2015 - iNtERNÍ aUDitOR

Ing. František Sedláček

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,-

BEZPEČNOst  
PRáCE

17.–19. 12. CERtiFiKOVaNÝ sPECiaLista 
- ŠKOLitEL PRO OBsLUHY 
(MaNiPULaČNÍCH) MOtOROVÝCH 
VOZÍKŮ (sOMV)

Květoslav Zbořil

Naučíte se školit obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků, zvýšíte 
si kvalifikaci a odbornost, seznámíte se s příklady z praxe, rozbory 
úrazů při manipulacích s MV.
Místo školení: Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město
Rozsah: 3 dny

Cena: 6.000,-

iRCa 3.–7. 12. iQMsZ - iRCa QUaLitY MaNaGEMENt 
sYstEM (QMs) - VEDOUCÍ aUDitOR  
isO 9001:2015 sE ZKOUŠKOU

Ing. Hynek Šindelář

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. 
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iRCa 5.–9. 11. iQMsZ - iRCa QUaLitY MaNaGEMENt 
sYstEM (QMs) - VEDOUCÍ aUDitOR  
isO 9001:2015 sE ZKOUŠKOU

Ing. Hynek Šindelář

Cílem kurzu je porozumění 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,-

wEBiNáŘ 8. 11. JaK ZVLáDat KRiZOVÉ  
sitUaCE

Petr Dědíček

Získáte ucelené informace, jak zvládat krizové situace a naučíte se 
ochránit sebe i ostatní v případě nebezpečí.
Rozsah: 1 hodina, začátek kurzu 9:00

Cena: 99,-

wEBiNáŘ 8. 11. ŠKOLENÍ ŘiDiČŮ REFERENtŮ 
- EFEKtiVNĚ a RYCHLE

Petr Dědíček

Získáte ucelené informace potřebné k řízení služebních vozidel a 
naučíte se základy bezpečného chování na dopravní komunikaci.
Rozsah: 1 hodina, začátek kurzu 10:30

Cena: 99,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

14. 11. isO 14001:2015 - sEZNáMENÍ  
s POžaDaVKY

Ing. Hynek Šindelář

Absolvováním kurzu získáte znalosti požadavků normy ISO 14001, 
pochopíte smyslu dokumentovaných systémů managementu životního 
prostředí, osvědčení manažera EMS, znalost metodiky Identifikace a 
hodnocení environmentálních aspektů.
Rozsah: 1 den

Cena: 4.350,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

14.–15. 11. isO 14001:2015 - iNtERNÍ aUDitOR

Ing. Hynek Šindelář

Absolvováním kurzu získáte znalosti požadavků normy ISO 14001:2015, 
základní znalosti environmentální legislativy a pochopíte principiální 
požadavky pro auditování EMS.
Rozsah: 2 dny

Cena: 8.450,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

22. 11. MaNažER KVaLitY - isO 9001:2015

Ing. František Sedláček

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,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

20.–21. 11. isO 9001, isO 14001, isO 45001  
- JaK PROVáDĚt iNtERNÍ aUDitY 
iNtEGROVaNÝCH sYstÉMŮ

Ing. František Sedláček

Absolvováním kurzu získáte znalost požadavků norem ISO 14001:2015, 
ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 a základní orientaci v oblasti 
environmentální legislativy. Kurz je založen na kombinaci výukových 
lekcí, skupinových diskusí a praktických cvičení. Cvičení jsou vybírána 
a sestavována tak, aby se v nich objevily situace, se kterými se auditoři 
setkávají v praxi.
Rozsah: 2 dny

Cena: 8.450,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

22.–23. 11. isO 9001:2015 - iNtERNÍ aUDitOR

Ing. František Sedláček

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,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

27. 11. ČsN isO/iEC 27001:2014  
- sEZNáMENÍ s POžaDaVKY NORMY  
O BEZPEČNOsti iNFORMaCÍ

Jaromír Tvrzník

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,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

27. –28.11. ČsN isO/iEC 27001:2014 - iNtERNÍ 
aUDitOR BEZPEČNOsti iNFORMaCÍ

Jaromír Tvrzník

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,-

POtRaViNáŘsKÝ  
PRŮMYsL

29.11. FaiRtRaDE

MVDr. Hana Brožková

Absolvováním kurzu získáte strukturovaný přehled o standardech 
certifikace Fairtrade, přehled o certifikačním procesu a požadavky 
normy – schéma, moduly, e-trace, označování a logo.
Rozsah: 1 den

Cena: 4.500,-

BEZPEČNOst  
PRáCE

19.–21. 11. CERtiFiKOVaNÝ sPECiaLista 
- ŠKOLitEL PRO OBsLUHU 
(MaNiPULaČNÍCH) MOtOROVÝCH 
VOZÍKŮ (sOMV)

Květoslav Zbořil

Naučíte se školit obsluhy motorových vysokozdvižných vozíků, zvýšíte 
si kvalifikaci a odbornost, seznámíte se s příklady z praxe, rozbory 
úrazů při manipulacích s MV.
Rozsah: 3 dny

Cena: 6.000,-

JaK ZVLáDat KRiZOVÉ  
sitUaCE

Petr Dědíček

wEBiNáŘ 1. 10. Získáte ucelené informace, jak zvládat krizové situace a naučíte se 
ochránit sebe i ostatní v případě nebezpečí.
Rozsah: 1 hodina, začátek kurzu 9:00

Cena: 99,-

wEBiNáŘ 1. 10. ŠKOLENÍ ŘiDiČŮ REFERENtŮ 
- EFEKtiVNĚ a RYCHLE

Petr Dědíček

Získáte ucelené informace potřebné k řízení služebních vozidel a 
naučíte se základy bezpečného chování na dopravní komunikaci.
Rozsah: 1 hodina, začátek kurzu 10:30

Cena: 99,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

16. 10. sEZNáMENÍ s NOVOU NORMOU  
isO 45001:2018

Ing. František Sedláček

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

16.–17. 10. isO 45001:2018 sYstÉMY ŘÍZENÍ 
BOZP 

Ing. František Sedláček

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.
Rozsah: 2 dny

Cena: 8.450,-

stROJÍRENsKÝ  
PRŮMYsL

23.–24. 10. iatF 16949: 2016  
- iNtERNÍ aUDitOR

Ing. Hynek Šindelář

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,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

24. 10. MaNažER KVaLitY - isO 9001:2015

Ing. František Sedláček

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,-

KURZY  
PRO aUDitORY  
a MaNažERY

24.–25. 10. isO 9001:2015 - iNtERNÍ aUDitOR

Ing. František Sedláček

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,-

POtRaViNáŘsKÝ  
PRŮMYsL

25. 10. POžaDaVKY isCC a isCC wastE

Ing. Jakub Neumann

Cílem kurzu je seznámit vás se systémem ISCC a jeho aplikaci v praxi, 
způsoby ověřování dodržování podmínek systému.
Rozsah: 1 den

Cena: 4.350,-

POtRaViNáŘsKÝ  
PRŮMYsL

10. 10. UPLatŇOVáNÍ POžaDaVKŮ NORMY  
iFs VERZE 6.1

Ing. Martina Jurčová

Objasníme vám rozdíly mezi verzí 5 a 6.1, proberete sporné a diskutabilní 
body. Budete schopni implementace požadavků do vlastních systémů 
managementu bezpečnosti potravin a budete připraveni na audity 
prováděné nezávislou certifikační organizací nebo maloobchodními 
řetězci.
Rozsah: 1 den

Cena: 4.350,-

stROJÍRENsKÝ  
PRŮMYsL

30. 10. PPaP a VDa 2 - PROCEs sCHVaLOVáNÍ 
DÍLŮ DO sÉRiOVÉ VÝROBY

Ing. Václav Kosnar

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,-

iRCa 8.–12. 10. iQMsZ - iRCa QUaLitY  
MaNaGEMENt sYstEM (QMs)  
- VEDOUCÍ aUDitOR isO 9001:2015  
sE ZKOUŠKOU

Ing. Otmar Hrazdil, CSc.

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,-


