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Interpretace CZ NANDTB č.2/2016
Oblast/téma: „Auditor Qualification“
Komentář CZ NANDTB
1. Zdůvodnění:
Vydáním norem NAS410:2014 a prEN4179:2014 upravuje v Par. 5.1.6 požadavky na auditora, není
však uveden výklad těchto požadavků. Požadavky na auditora implementované v jednotlivých
podnicích se významně liší.

2. Citace z normy:
5.1.6 Auditor
Personnel performing technical NDT audits, surveys or assessments shall have the training, skills
and knowledge to understand the processes utilized in the application of NDT processes. The
individual shall be familiar with the applicable codes, standards, and other contractual documents
that control the applicable method(s).
V návaznosti na výše uvedených obecných požadavcích a s ohledem na doplňkové zákaznické
požadavky (zejména Nadcap AC7114S) jsou definovány následující požadavky CZNANDTB:

Znění Interpretace CZ NANDTB č.2
1. Požadavky na kvalifikaci auditora:
a. Kvalifikace v oblasti „auditování“. Za vyhovující je považováno prokázání
absolvování alespoň 8 hod školení v oblasti provádění auditu systému kvality. Jedná
se o znalosti AS9100/EN9100, případně AC7004, ISO 9001, EN ISO 19011 apod.

b. Kvalifikace v oblasti NDT. Jedná se o odborné znalosti procesů zavedených pro
jednotlivé NDT metody. Za vyhovujcící je považováno absolvování kvalifikačního
školení na úrovni kvalifikace Level 2 dle požadavků prEN4179/NAS410:2014 pro
každou příslušnou metodu, ve které je audit prováděn. Není požadována ani zkouška,
ani certifikace.
i. Za alternativní splnění požadavku je považováno doložení kvalifikace Level 2
dle EN ISO 9712 pro příslušnou metodu a následné doplňkové školení
v oblasti specifických požadavků v letectví. O rozsahu tohoto doplňkového
požadavku a uznání alternativního požadavku kvalifikace v oblasti NDT
rozhoduje RL3 příslušného zaměstnavatele.
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c. Kvalifikace v oblasti znalostí dokumentace. Auditor musí prokázat, že je
obeznámen se standardy, kódy, předpisy a specifikacemi zákazníků a s interní
dokumentací zavedenou u zaměstnavatele (postupy, instrukce, prováděcí předpisy)
v příslušné oblasti posuzování.

2. Požadavky na schválení auditora
a. CZNANDTB požadaje, aby byl auditor schválen pracovníkem RL3 zaměstnavatele.
3. Požadavky zaměstnavatele na auditory.

a. Základní požadavky na kvalifikaci a způsobilost auditorů musí být popsány ve
Written Practice zaměstnavatele a případně dále rozpracovány v prováděcích
dokumentech zaměstnavatele.

4. Interpretace požadavků na nezávislost auditora
Pozn.: Tato interpretace vychází z usnesení NANDTBF z Mnichova z 15.6.2016. Na jednání
byly interpretovány dotazy/problematiky přednesené zástupkyní EASA.

a. Audity v oblasti NDT aktivit může přímo provádět RL3, přesto, že není
nezávislý na systému, který audituje. NANDTBF to nepovažuje za konflikt
zájmu.
b. V konkrétním posuzovaném případě vždy záleží na zavedeném systému
kvality zaměstnavatele.

V Praze, 14.10.2016

Zbyněk Zavadil
Sekretář CZ NANDTB

