
Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu patří mezi vůbec nejpropracovanější systémy, 
s jakými se lze setkat. Odráží charakteristiky, které jsou vlastní automobilovému průmyslu, jako je 
hromadná výroba, bezpečnostní rizikovost řady dílů a udržení nízkých výrobních nákladů.

Standard IATF 16949 byl vytvořen
IATF (International Automotive Task
Force) jako schéma, které sjednocuje
požadavky jednotlivých výrobců
automobilů. V České republice je
podle tohoto standardu certifikováno
téměř 600 společností.

Geografická poloha České republiky
předurčuje místní výrobce k zapojení
se do výroby automobilových dílů
nejen proto, že se automobily u nás
vyrábějí, ale také proto, že nedaleko
od našich hranic mají své továrny pro
finální montáž další přední světoví
výrobci automobilů.

V LRQA disponujeme týmem
posuzovatelů s mnohaletou praxí
v řídicích funkcích společností,
které dodávaly své výrobky na
montážní linky automobilek.

Požadavky standardu proto vykládají
racionálně, na základě osobních
zkušeností. Zohledňují přitom na
jedné straně rizika, se kterými se lze
v automobilovém průmyslu setkat
a která je nutné řídit, a na druhé
straně pamatují na výrobní náklady.

Pokud jste dodavatelem pouze
automobilového průmyslu, bez
ohledu na úroveň, ve které se v rámci
dodavatelského řetězce nacházíte,
nebo uvažujete o diversifikaci svého
výrobního programu i do oblasti
automobilového průmyslu, je pro
vás standard IATF 16949 vhodným
řešením.

Mezi hlavní přednosti
IATF 16949 patří:
• Nastavení vyspělejšího a
 specializovanějšího systému,než 
 nabízí shoda se standardem
 managementu kvality ISO 9001.
• Přizpůsobení pro hromadnou spíše
 než kusovou výrobu.
• Otevřené pomyslné dveře u všech
 automobilových výrobců a jejich
 dodavatelů.
• Zpětná vazba z auditů poskytující
 podklady pro další zlepšení a
 zefektivnění ve výrobě.
• Předmětem certifikace jsou i
 požadavky zákazníků. Audit LRQA
 vás lépe připraví na zákaznické
 audity.
• Standard obsahuje všechny
 požadavky standardu ISO 9001, 

certifikovaným společnostem může 
být proto v případě zájmu vystaven 
certifikát o shodě s požadavky ISO 9001.

IATF 16949

Kvalita v automobilovém průmyslu IATF 16949

IATF 16949 - Informace pro klienty

LRQA  & IATF 16949  

Certifikaci subjektů provádíme již od
roku 1985, díky tomu jsme byli 
schopni vyvinout při posuzování 
praktický a pragmatický  
přístup, pričemž hlavním
cílem je zlepšení výsledků vaší
společnosti. Zvolíte-li si LRQA, tak 
volíte jednoho z nejspolehlivějších 
partnerů v oblasti certifikace a 
školení, nabízející jistotu vám, 
vašim zákazníkům a dalším 
zainteresovaným subjektům.

Výhody
Certifikát vydaný LRQA uznávají 
klienti a orgány veřejné moci po 
celém světe. Jedná se o silný 
komunikační prostředek, protože 
je vydáván nezávislým subjektem. 
Znamená výhodu i v situacích, kdy 
není certifikace smluvně povinná.



Proč si vybrat LRQA?
Pomáháme našim klientům se přizpůsobit v rychle se měnícím světě 
a spolupracujeme s vámi na řízení a zmírňování rizik, kterým čelíte. 
Od dodržování předpisů přes digitalizaci po inovativní služby na 
základě dat a v reálném čase.

O společnosti LRQA

Patříme k předním globálním 
společnostem v sektoru 
certifikačním, verifikačních a 
vzdělávacích služeb. Přinášíme 
rozsáhlé zkušenosti ze všech 
průmyslových odvětví a služeb 
a máme silné postavení i v rámci 
České republiky.

Svému oboru se věnujeme od jeho 
úplného počátku. Naše dědictví je 
pro nás závazkem a stejně důležité 
je, jací jsme dnes. To určuje, jak 
dobrými partnery pro naše klienty 
budeme v budoucnosti.

Kombinujeme silné hodnoty, 
desítky let zkušeností při zvyšování 
výkonnosti a omezování rizik a 
zaměření na budoucnost. Jsme tu 
od toho, abychom podporovali naše 
klienty při budování bezpečného, 
stabilního a udržitelného podnikání.

Rozšířili jsme naši nabídku 
nezávislých auditů třetí stranou, 
certifikace a vzdělávacích služeb 
o technologie pro poskytování 
služeb v reálném čase, nástrojů 
pro transformaci dodavatelského 
řetězce na základě dat a inovativní 
řešení, které pomáhají našim 
klientům v rychle se měnícím 
rizikovém prostředí. Podporujeme 
naše klienty, aby se nemuseli 
budoucnosti pouze přizpůsobit, ale 
aby svoji budoucnost sami utvářeli. 

Strategická vize

Technické znalosti

Globální schopnosti

Efektivní partnerství

Svěží pohled

Naše technické know-how, odborné znalosti 
v daném odvětví a inovativní, pokrokový 
přístup vám pomohou čelit výzvám dneška 
a díky tomu se zítra stát bezpečnější a 
udržitelnější organizací.

Naši lidé jsou odborníci s dlouholetou 
praxí v daném odvětví. Základem je jasné 
porozumění specifikům v jednotlivých 
sektorech, jakož i příslušným standardům 
a požadavkům. Aby vám pomohli tyto 
požadavky splnit, využívají široké znalosti z 
oblasti certifikace, verifikace a školení.

Působíme ve více než 120 zemích, jsme 
uznávaní více než 50 akreditačními orgány 
po celém světě a pokrýváme téměř všechna 
odvětví. Díky tomu vám můžeme pomoci řídit 
rizika, zlepšovat se a budovat důvěryhodnost 
u zainteresovaných stran po celém světě.

Každý podnik je jedinečný. Proto s vámi 
naši odborníci spolupracují tak, aby plně 
pochopili vaše potřeby a cíle a zjistili, jak vás 
mohou nejlépe podpořit.

V našem oboru jsme lídrem a podílíme se 
neustále na jeho utváření. Využíváme každé 
příležitosti, jak zlepšovat naši spolupráci s 
klienty a jak být průkopníky inovací a nových 
nápadů i služeb.

Dbáme na to, aby byly všechny poskytnuté informace přesné a aktuální. Společnost LRQA však nepřijímá žádnou odpovědnost za nepřesnosti nebo změny informací. 
LRQA je obchodní název společnosti LRQA Group Limited a jejích dceřiných společností. Pro více informací o LRQA klikněte zde. © LRQA Group Limited 2021.
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Táborská 31
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Kontaktujte nás

Pro více informací navštivte www.lrqa.com/cz nebo nás kontaktujte
emailem prague@lrqa.com

T +420 235 313 063
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