
cena
I. část

Člen ČIIA  7 900
(s DPH 9 559)

Nečlen ČIIA  9 900
(s DPH 11 979)

II. část
Člen ČIIA  7 900

(s DPH 9 559)
Nečlen ČIIA  9 900

(s DPH 11 979)

III. část
Člen ČIIA  10 900

(s DPH 13 189)
Nečlen ČIIA  12 900

(s DPH 15 609)

od–do
09.00–17.00 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/   

3-dÍlnÁ veRze

ceRTIFIKovanÝ InTeRnÍ aUdIToRceRTIFIKovanÝ InTeRnÍ aUdIToR

Č e s K ý  I N s t I t u t  I N t e r N í c H  A u D I t o r ů  P o Ř Á D Á 

pŘÍpRavnÝ KURz  
Ke zKoUŠKÁM cIa
I. čÁST  zÁKlady InTeRnÍHo aUdITU  25.–26. září 2014
II. čÁST  pRaXe InTeRnÍHo aUdITU 23.–24. října 2014
III. čÁST  znaloSTI InTeRnÍHo aUdITU 3.–5. prosince 2014

pRoGRaM
speciálně vytvořená prezentace, kterou účastníci obdrží, bude přehledně rozdělena do jednotlivých studijních teoretických 
celků a vždy po teoretické části bude následovat procvičení získaných dovedností formou vzorových otázek ze zkoušky, 
kde lektorka ukáže přístup k odpovídání otázek. studenti tak získají v rámci kurzu nejen základní přehled o tématech 
první části cIA, ale zejména získají k dispozici celkem 100 vzorových otázek včetně řešení. otázky, které  se nestihnou 
probrat na kurzu získá student k dispozici pro samostudium.

Podrobnější informace k jednotlivým částem naleznete zde:  
http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/certifikace/pripravny-kurz.php

leKToR
Ing. lenka Mušková, acca, cIa pracovala od roku 1997 jako auditor ve společnosti Arthur Andersen, resp. ernst & Young. od 
roku 2002 působila ve farmaceutické společnosti Zentiva, a.s. jako manažerka interního auditu a nyní se věnuje profesionálnímu 
školení auditorů a účetních v oblasti financí a auditu. (I.–II. část)
Ing. petr Hadrava, acca, cIa je interní auditor ve společnosti MetLife pojištovna a.s. od 2011 doteď (založení lokální funkce 
interního auditu a veškerá agenda související s interním auditem). V minulých letech působil ve společnosti KPMG v Audit supervisor 
(vč. 2leté pracovní stáže v Aucklandu (zaměření na audit finančních institucí, zejména pojišťoven)). (III. část)
Ing. Igor Barva, cISa, cIa působí jako samostatný konzultant a jednatel společnosti rogit, s.r.o. Vedl či se účastnil celé řady 
projektů v České republice i v zahraničí. V předchozím zaměstnání ve společnosti KPMG Česká republika, spol. s r.o., pracoval 
v oddělení auditu a v oddělení Řízení rizik Informačních systémů (IrM), kde působil od roku 2001 ve funkci managera oddělení 
IrM. (III. část)
Ing. zuzana Kitto, cISa, cpa, cIa je manažerkou v oddělení risk consulting společnosti KPMG Česká republika, kde se zabývá 
interním auditem a poradenstvím v oblasti vnitřních kontrolních systémů ve finančním, komerčním i veřejném sektoru. Věnuje také 
internímu a klientskému školení v oblasti interního auditu. Do KPMG Česká republika z Austrálie v roce 2012. V Austrálii měla 
na starost portfolio klientů, pro které zajišťovala kompletní outsourcing interního auditu od strategie interního auditu a plánování 
činnosti interního auditu po výkon jednotlivých auditů a ad hoc projekty. (III. část)

Sleva 
V případě registrace na všechny tři části je
možné uplatnit 20% slevu.
V případě registrace na dvě části je možné
uplatnit 10% slevu.

TeRMÍny
I. část 25.–26. září 2014
II. část  23.–24. října 2014
III. část 3.–5. prosince 2014


