
TERMÍN
1. týden 20.–24. října 2014         
2. týden 24.–28. listopadu 2014

cENa (1.–5. týden)

člen ČIIa 62 000 Kč 
(s DPH 75 020)

nečlen ČIIa 67 000 Kč 
(s DPH 81 070)
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Profesionalita je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro výkon interního auditu. ČIIA přispívá k jejímu 
rozvoji prostřednictvím různých vzdělávacích programů pro interní auditory na všech stupních jejich 
profesní dráhy. Jedním z posledních vzdělávacích programů, který vychází z nejaktuálnějších trendů 
a požadavků na výkon interního auditu, ale i z plánovaných změn certifikace CIA, je UNIVERZITA 
INTERNÍHO AUDITU (UIA).

▲  UIA zejména klade důraz na praktické zkušenosti a následné procvičení znalostí na příkladech z praxe

cÍlOVÝ PROFIl FREKVENTaNTa:
▲  velmi dobrá znalost Standardů a celého auditního procesu
▲  schopnost aplikovat Standardy na konkrétní auditní činnosti
▲  zajištění pomoci auditovaným zlepšovat kontroly i procesy vhodnými doporučeními
▲  porozumění posloupnosti riziko – kontrolní mechanismus – ujištění, business procesům
▲  znalost adekvátních měkkých znalostí

Email: barnatova@interniaudit.cz
Telefon: 222 263 761
www.interniaudit.cz

OD–DO
09.00–16.00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ
ČIIA, Karlovo náměstí 3,  

Praha 2, 1. patro

KONTaKT – REGISTRacE
e-mail: barnatova@interniaudit.cz

STORNO PODMÍNKY
www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/   

SlEVa

ČaSOVÁ – v případě registrace do 10. 9. 2014 
bude uplatněna sleva ve výši 10 %

MNOŽSTEVNÍ – každý druhý a další účastník 
z jedné organizace obdrží slevu ve výši 10 %

JIŽ V ŘÍJNU



UIa – Univerzita interního auditu – je nový komplexní vzdělávací projekt 
Českého institutu interních auditorů. Hlavní atribut – komplexnost – byl 
převzat z předchozího Komplexního vzdělávání®. UIA pokrývá nejen celý 
proces interního auditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale 
i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rámce, managementu. 
Propojuje teorii interního auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy 
a postupy uplatnit v praxi.

Univerzita pokrývá i všechna témata nutná pro absolvování CIA. Není 
to ale produkt specificky navržený k jejímu získání. Zaměření Univerzity 
na praktickou realizovatelnost metodologie interního auditu zvýší 
vaši hodnotu jako auditora a tím vás zcela jistě posune ke zdárnému 
absolvování CIA. Ukáže vám interní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu 
a ozřejmí vám návaznosti a principy, jejichž znalost je CIA testována. 

To vše zní velmi ambiciózně. Ale přednášející lektoři, kteří se rekrutují 
ze špičkových specialistů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, jsou 
dobrou zárukou, že cíle Univerzity budou zcela naplněny. 

PŘEHlED TéMaTIcKÝcH BlOKů UNIVERZITY INTERNÍHO aUDITU 

1.–2. TÝDEN  
Principy interního auditu, Standardy IA, Techniky a nástroje interního auditu, Sběr dat, 
Analýza dat, Pracovní dokumentace, auditní názor, Komunikace výsledku – zpráva, 
Výstupy/zpráva, Typy auditních projektů, Risk management, Projektové řízení, Procesní 
řízení, Plán auditního projektu, Bezpečnost, Úcetnictví pro audit – základní koncept 
Účetnictví pro audit – využití pro audit, Účetnictví pro audit – manažerské účetnictví, 
Rozhodování

3.–4. TÝDEN
Roční plán interního auditu, Strategický (střednědobý plán) IA, Follow up proces/
následné audity, Supervize, Riziko podvodu, forenzní audit, Compliance, Procesní pojetí 
řízení IT a kontrolní koncept I, Procesní pojetí řízení IT a kontrolní koncept II, Audit 
IT I, Audit IT II, IT pro auditory, Systém práva a vybraná odvětví regulace, Právní rizika 
a jejich audit, Úvod do kapitálových trhů, Finanční řízení podniku, Finance

5. TÝDEN 
Strategie řízení a komunikace útvaru IA, HR interního auditu, Mekké dovednosti, 
Strategické řízení firmy, Makroekonomika, Leadership a kvalita interního auditu, 
koordinace ujištovatelů v organizaci

lEKTOŘI
Jana Báčová (Česká národní banka), Petr Barnat (ČEZ), Igor Barva (Rogit), Martin 
Dohnal (letiště Praha), Jiří Dudorkin (EY), Petr Grešl (Rogit), Jaroslav Jakš (ČSOB), 
Petr Kubík (T-Mobile), Radek Kučera (T-Mobile), Ján lalka (Surveilligence), alena 
Mrkvičková (Markaudit), Hana Ondrušková (konzultant), Tomáš Pivoňka (EY), Bohuslav 
Poduška (Česká spořitelna), ladislav Rafaj (Matador Holding), Ivo Středa (RWE), 
Rodan Svoboda (Eurodan), antonín Šenfeld (aXa ČR), Radek Ščotka (argeus), ladislav 
Tyll (Tyllco), Pavel Vácha (Provident Financial), Vladimír Valenta (GE Money Bank), 
Petr Vobořil (ČEZ).
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