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Český institut interních auditorů, z. s.
Karlovo náměstí 3

120 00 Praha 2
www.interniaudit.cz

Organizační zajištění:
Tereza Bubníková
Tel. +420 222 263 761
E-mail: bubnikova@interniaudit.cz

Termín konání:

31. 10.–2. 11. 2017

Vzhledem k interaktivnímu charakteru semináře 
a k důrazu na individuální přístup je kapacita  
omezena na maximální počet 10 účastníků.

Cena:  bez DPH / vč. DPH
člen ČIIA  12 900 Kč / 15 609 Kč
nečlen  14 900 Kč / 18 029 Kč

Časová sleva:  15 % 
do 30. 9. 2017

Množstevní sleva:  10 % 
pro druhého a každého dalšího  

z jedné organizace

Klíčem k výkonu interního auditu jsou lidé. Ve-
doucí interního auditu již méně dělají sami práci 
interního auditora, jejich rolí je doručovat výsled-
ky prostřednictvím svých lidí a zajišťovat dobré 
jméno interního auditu a jeho propojení s organi-
zací tak, aby přinášel užitečné výsledky. 

Proto jsme propojili dlouholetou zkušenost z řídí-
cích pozic interního auditu pana Iva Středy  
a práci koučky zaměřující se na úspěšné zvládnu-
tí manažerské role a využití principů a technik  
koučování ve vedení lidí Pavly Pavlíkové.
 

Výsledkem je nová Akademie úspěšného vede-
ní interního auditu, koncipovaná jako série 
tří jednodenních workshopů, v rámci kterých se 
zaměříme postupně na 3 okruhy lidí, se kterými  
vedoucí interního auditu spolupracuje a kteří 
jsou důležití pro úspěch interního auditu.

PrO kOHO je akaDeMie urČena?

 Vedoucí interního auditu (CAE)
Vedoucí týmů interního auditu  
(Leading auditor)
 Manažery interního auditu
 Talenty interního auditu

Interaktivní workshopy.

Sdílení praktických zkušeností.

Případové studie, cvičení, experimenty.

Individuální přístup, maximálně 10 účastníků.

Propojení zkušeností z vedení interních auditorů  
a z koučování manažerů.



Více informací na www. interniaudit.cz

Ivo Středa

Zakladatel a první prezident ČIIA, nyní člen  
čestného prezídia ČIIA. Během 24leté praxe  
v interním auditu vybudoval či transformoval  
útvary IA ve společnostech ČEZ, Český Telecom,  
Ernst & Young ČR, E.ON Bohemia, ČSA  
a innogy ČR (RWE).

Působil v dozorčí radě Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
v Radě pro veřejný dohled nad auditem a nyní  
je členem Výboru pro audit Českého Aeroholdingu.
Své dlouholeté zkušenosti nyní zúročuje v rámci mentoringu a coachingu manažerů 
interního auditu a manažerů příbuzných oblastí.

Pavla Pavlíková

Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí 
manažerské role a využití principů a technik  
koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka.
Koučuje především ve firemním prostředí, kde rozvíjí 
směr Challenging coaching. 

Rozvoji lidí se věnuje od roku 1997:  
od 2006 externí kouč (INNERGY, Extima),  
1998–2005 personalistika v AstraZeneca  
(HR Manager),  
1997–1998 Project Manager v ICV. 

Je držitelkou akreditace Professional Certified Coach udělené International Coach 
Federation (ICF), největší světovou profesionální asociací koučů.

1. Den

Vedení organizace
Jak získat různorodou množinu stakeholderů a stát se respektovaným partnerem pro vedení?
�Kdo patří mezi stakeholdery – 3 linie obrany. 
�Jaké očekávání mají jednotliví stakeholdeři směrem k IA. 
�Jaké vnímání a roli oddělení interního auditu chci jako vedoucí IA budovat. 
�Kdo jsou klíčoví partneři, jak se k nim dostat a jak komunikovat. 
�Klíčové okamžiky každého auditu vzhledem k stakeholderům – co si musím jako 

vedoucí pohlídat. 
�Interní audit reprezentuje hlas systému – jak udržet nezávislost vedoucího IA, 

jeho míra svobody. 

2. Den

Tým inTerních audiTorů 
Jak postavit tým, se kterým bude radost pracovat a jaké dovednosti a postoje rozvíjet u auditorů? 
�S jakými typy auditorů jsme měli možnost pracovat. 
�Jak složit tým: 
 Tvořím nový tým. 
 Tým jsem zdědil/a. 
�Patří Vaši lidé mezi pilíře, rozbušky, snaživce? Rozdělení podle motivace 

a dovedností a co s nimi. 
�Model osobnosti – teorie švestky. 
�Kompetentnost – její složky, co z toho budovat u auditora, co lze a nelze rozvíjet. 
�Řízení lidí dle kompetentnosti, kolik dát prostoru druhým. 
�Dva možné přístupy v práci manažera – tlak a tah – jejich užitečnost, stupně 

tlaku a tahu. 
�Co dělat, když mi v týmu schází nějaká odbornost. 

3. Den

audiToVaní 
Jak pracovat s auditovanými pracovníky, aby s auditory odhalovali, co a jak dělají, jaká to má  
rizika a jak to vylepšit? 
�Jaký vztah a přístup k auditovaným nám pomůže k užitečným výsledkům auditu. 
�Jak se připravit na auditovaný tým. 
�Jaké reakce auditovaných mohu očekávat a co s nimi (3 mozky). 
�Co je důležité pro získání důvěry. 
�Jak pracovat s odporem, nepřátelstvím (SARAH model). 
�Jak na změnu – koncept 4 pokoje změny.


