
příloha č. 6 dohody č.: Vzdělávací zařízení: TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s.

Plán výuky Lektor: x

Zaměstnavatel: Eurovision, a.s. IČO: Místo výuky:

Název vzdělávací aktivity: Eurovision, a.s., Veveří 102, Brno 616 00, zasedací místnost

Datum*

Počet 

vyučovacích 

hodin Od-do

1 28.5.2018 8 8.00 - 16.30

2 29.5.2018 8 8.00 - 16.30

3 30.5.2018 8 8.00 - 16.30

4 31.5.2018 8 8.00 - 16.30

5 1.6.2018 8 8.00 - 16.30
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Vyplňte pouze bílá pole

* V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat v určitém termínu denně, vypište do prvního sloupce datum od-do (např. 1.8.2016-20.8.2016).

POVEZ II 
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

jméno, příjmení, funkce 

a podpis oprávněné 

osoby (razítko)

Praktická simulace interního auditu bezpečnosti informací (práce ve skupinách). Zadání simulace – příprava auditu (vytvoření audit plánu a Checklistu). Auditování 

na téma ISO 27001– osvojení auditorských činností, zaměření na BI. Vyhodnocení auditů, vyhodnocení auditorských činností. Vyhodnocení workshopů – přínosy, 

náměty, připomínky. Závěrečná zkouška.

Integrovaný systém řízení (dle ISO 9001:2015 a dle ISO 27001:2014) a řízení auditů integrovaného 

systému managementu (dle ISO 19011)

x

x

x

x

 V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat nepravidelně nebo pouze v určitý den v týdnu, vypište jednotlivé dny do připravených sloupců.

Okruhy plánovaných témat

Datum:

Vyřizuje:

Číslo telefonu:

Email:

Zahájení workshopu, představení účastníků, očekávání. 8 základních principů systému managementu. Filozofie systému managementu. Systém řízení kvality podle 

ČSN EN ISO 9001:2016. Procesní model organizace. Účinnost a efektivnost procesů – modelový příklad. Procesy vs. Projekty. Firemní dokumentace – potřeby vs. 

byrokracie. Shrnutí poznatků 1.dne. 
Filozofie systému bezpečnosti informací. Bezpečnost informací a oblasti využití. Klasifikace informací a analýza rizik. Plány zvládání rizik – nastavování opatření. 

Prohlášení o aplikovatelnosti. Shrnutí poznatků 2.dne. 
Filozofie auditů systému managementu – úvodní informace. Audit a jeho význam. Procesní pohled na audit. Požadavky ISO 19011. Plánování auditů; etapy auditu; 

odborná způsobilost auditorů. Verbální a neverbální komunikace při auditu; etika a chování auditorů.
Praktická simulace interního auditu kvality (práce ve skupinách). Zadání simulace – příprava auditu (vytvoření audit plánu a Checklistu). Auditování na téma ISO 

9001– osvojení auditorských činností, zaměření na dodavatelské audity. Vyhodnocení auditů, vyhodnocení auditorských činností. Vyhodnocení workshopů – 

přínosy, náměty, připomínky.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

OSÚ

mailto:l.grohova@eurovision.cz

