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SMluvNí pOdMíNky

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA),  
e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být 
úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář nezasí-
láme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapa-
cita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během 
dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadav-
kům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodle-
ní ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka 
připsána na účet ČIIA.

přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storno objedná-
vek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení se-
mináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. 
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou 
vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

ORgANIZAČNí pOkyNy

Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce.  
u celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.

    Adresa konání seminářů: 
    Český institut interních auditorů 
    karlovo náměstí 3, 120 00 praha 2, 1. patro

Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. 
přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání e-mailem.

JANA ŠINdElářOvá
tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 256, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz

TEREZA BuBNíkOvá 
tel.: 222 263 761, mobil: 731 157 255, e-mail: bubnikova@interniaudit.cz
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rok oslav dvacátého výročí Českého institutu interních auditorů je za námi a kromě poci-
tu dobře odvedené práce jsem získal navíc poznatek, že je potřeba stále a stále komuni-
kovat, abychom byli vnímáni. Platí to jak pro vás, interní auditory, aby vaše výsledky prá-
ce byly brány v potaz a vážně se s nimi pracovalo, tak i pro nás v ČIIA, abyste věděli, co 
u nás můžete nalézt za služby a jak vám můžeme pomoci. Samozřejmě je tam jedna zá-
sadní podmínka a to, aby na druhé straně byl někdo, kdo nejenže naslouchá, ale hlavně 
chce naslouchat. 

Jak konkrétně můžeme v ČIIA pomoci? Na co chceme klást důraz? Velmi důležité je efek-
tivně předávat výsledky práce našim zákazníkům, ale bohužel stále monitoruji, že interním 

auditorům není plně nasloucháno. Ale ruku na srdce. Jsou zprávy z interních auditů pro naše adresáty plně sro-
zumitelné, čitelné a jasné? Určitě by bylo velmi příjemné, kdyby ministři, ředitelé, manažeři vnímali zprávy z in-
terního auditu jako detektivky a těšili se na pokračování. Nebo se podívali na manažerský souhrn a okamžitě měli 
přehled o závěrech a mohli jít v klidu spát. To je samozřejmě přehnané, ale zamysleme se, zda námi předávané, 
a pro nás naprosto srozumitelné, informace jsou zřejmé také někomu jinému? Abych to zkrátil, zalistujte v kata-
logu a zjistíte, že jsme se výrazněji zaměřili na témata komunikace výsledků interního auditu nebo tvůrčího psaní 
zprávy z interního auditu (včetně anglicky psaných zpráv).

Co dál? Jaká jsou další hlavní témata pro první polovinu roku 2016? Rozšířili jsme počet vzdělávacích aktivit v ob-
lastech kybernetické bezpečnosti a veřejných zakázek, tedy v oblastech, které vyplývají z legislativních aktivit na-
šich zákonodárců.

Z kanceláře ČIIA Vám přejeme úspěšný vstup do nového roku 2016. Těším se na případná setkání a přejme si 
kvalitní posluchače a příjemce našich zpráv.

Ing. Daniel Häusler
Ředitel kanceláře ČIIA

Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se  
započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje  
den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

0 % – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce
70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce
100 % – méně než 1 den před zahájením akce

Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní 
od data vystavení. Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas  
s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře:
•  při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu,
•  při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva:
 •  od 3 účastníků včetně – sleva 5 %,
 •  od 5 účastníků včetně – sleva 15 %,
 •  od 10 účastníků včetně – sleva 20 %

SToRNo PoPLATky

PLATby

SLeVy
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KAlENDáRIUM – 1. POlOlETí 2016

lEDEN
16001 5/1 út Novinky v DPH 2016 o. Holubová 11
 
úNOR 
16002  8/2 po  Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil 11
16003 15–16/2 po–út osm lekcí ze základů IA Ing. báčová, Ing. Svoboda 12
16004 16–17/2 út–st Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 12
16005 17/2 st Předpisy a doklady k internímu auditu a kontrole hospodaření  
  v roce 2016 Ing. Pýchová 13
16006 18/2 čt Audit provozních výdajů Ing. Chmelík 14
16007 19/2 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 14
16008 22/2 po Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního  
  systému v organizaci před jeho hodnocením Ing. Svoboda 15
16009 22/2 po Audit inventarizace majetku b. Petrlíková 15
16010 23/2 út Personální a organizační audity Doc. Urban 16
16011 23/2 út Technická novela zákona o veřejných zakázkách, Nový zákon Ing. Ajmová,  
  o veřejných zakázkách Mgr. Adámková 16
16012 24/2 st Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. orság 16
16013 24/2 st Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 17
16014 25/2 čt Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění od 2016 ve vztahu k dotacím b. Petrlíková 17
16015 26/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci  
  a identifikaci podvodů Ing. Špaček 18
16016 29/2 po Praktické provedení auditu IS/IT Ing. bukovský 18
16017 29/2 po Novinky v účetnictví a daních 2016 Ing. Volkánová 19
 
BřEZEN    
16018 1/3 út Veřejné zakázky Ing. Ajmová, Mgr. Adámková 19
16019 1/3 út Naučte se komunikovat efektivně RNDr. Weinberger 20
16020 2/3 st Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném  JUDr. Horník, 
  korupčním jednání? RNDr. Žufanová 20
16021 3/3 čt Praktické zkušenosti interního auditora s uplatňováním  
  nástrojů pro personální audit Ing. Svoboda 21
16022 4/3 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v organizační  
  složce státu Ing. Horáková 21
16023 4/3 pá Audity ISo 9001 Ing. Stanková 22
16024 7–8/3 po-út Správné řízení rizik a následné provádění IA Ing. Ščotka 22
16025 9/3 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Grešl 23
16026 10/3 čt komerční bezpečnost Ing. kučera 23
16027 11/3 pá Základy práva kapitálového trhu Mgr. Hart 23
16028 11/3 pá kurzy tvůrčího psaní PhDr. emingerová,  
   Ing. Dvořáková 24
16029 14/3 po Principy a standardy interního auditu Ing. báčová 24
16030 14/3 po Jak zvýšit efektivnost kapitálových společností založených  
  územními samosprávnými celky Ing. kutáč 25
16031 15/3 út Techniky a nástroje interního auditu. Sběr dat Ing. Rafaj 26
16032 15–16/3 út–st Sebeřízení aneb můj čas je můj PhDr. Šulc 26
16033 16/3 st Typy auditních projektů. konzultace Ing. Svoboda 26
16034 16/3 st Pracovní dokumentace. Auditní názor. Hodnocení  
  a relevance kompletnosti evidence Ing. Svoboda 27
16035 17/3 čt Zpráva z auditní zakázky Dr. Šenfeld 27
16036 17/3 čt komunikace výsledků/zpráva Ing. Dohnal 27
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16037 17/3 čt Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 28
16038 17–18/3 čt–pá Prezentační dovednosti – sebejistě a profesionálně Ing. ondrušková 28
16039 18/3 pá european Market Infrastructure Regulation (eMIR) Mgr. Gavlas 28
16040 21/3 po Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního  
  auditu jako nástroj pro zajištění účinnosti ujišťovací zakázky Ing. Svoboda 29
16041 21/3 po Audit od A do Z Mgr. barnat 29
16042 22/3 út Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. komárková 30
16043 23/3 st efektivní vedení porad Mgr. Šedivý 30
16044 29–30/3 út–st Práce interního auditora s excelem 2010 Ing. Miková 31
16045 29–30/3 út–st Rizika zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti  Mgr. Horáček, 
  pohledem advokáta a interního auditora Ing. Ščotka 31
 
DUBEN    

16046 1/4 pá Praktické použití analýzy rizik při interním auditu Ing. Vácha 31
16047 1/4 pá Audit ve službách Ing. Stanková 32
16048 4/4 po Realizace a dokumentování auditních zakázek Mgr. barnat 32
16049 4/4 po od kontrol k pojištění – Praktické aspekty řízení rizik  
  ve společnosti Mgr. Hamřík 33
16050 5/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 33
16051 6/4 st Interní auditor ISo:9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 34
16052 7/4 čt Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. bukovský 34
16053 8/4 pá elektronizace výkonu řídící kontroly – pomoc a nástroj  
  pro auditory Ing. Jaroš 35
16054 8/4 pá Audit hospodaření příspěvkových organizací b. Petrlíková 35
16055 11/4 po korupční rizika? Žádný problém! JUDr. Horník,  
   RNDr. Žufanová 36
16056 11 a 28/4 po+čt Jak napsat správně audit report v anglickém jazyce S. Novotná, M. Šudoma 36
16057 12/4 út Compliance očima manažera Mgr. Vančo 37
16058 12/4 út Compliance očima compliance officera JUDr. Heneberk 37
16059 12/4 út Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  
  – od teorie k praxi Ing. kheil 37
16060 13/4 st Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová 38
16061 14/4 čt Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti  
  firem v praxi Ing. kolafová 38
16062 14/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 39
16063 15/4 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek, vč. zadávání  
  podle nové právní úpravy předpokládané od roku 2016  
  – případová studie Ing. Špaček 39
16064 15/4 pá SW podpora procesů kybernetického zákona – zastavení,  
  ovládání a řízení pomocí SW Ing. Mynářová 40
16065 18/4 po komplexní řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin 40
16066 19/4 út Pracovní dokumentace a zprávy interního auditu Ing. Svoboda 42
16067 20/4 st Audit Universe – co auditovat… Mgr. barnat 42
16068 21/4 čt kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. orság 43
16069 22/4 pá Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci Ing. ondrušková 43
16070 25/4 po Dokumentace a postup při práci na interním auditu L. Jiráňová 44
16071 25–27/4 po–st Základy účetnictví veřejných financí Ing. Prokůpková 44
16072 25/4 út Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora Mgr. Hájek 44
16073 26/4 út Compliance očima interního auditora Ing. Grešl, Ing. Svoboda 45
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16074 26/4 út Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnanců Doc. Urban 46
16075 27/4 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková 46
16076 27/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  V. krůta, 
  a normami RNDr. Weinberger 46
16077 28/4 čt Finanční audit majetku – organizační složky státu a územně  
  samosprávné celky Mgr. bláha 47
16079 29/4 pá Audit systému řízení rizik Ing. Špaček 49
16080 29/4 pá Projektový IT Management R. Lindauer 49
 
KvěTEN

16081 2–3/5 po-út Případová studie řízení rizik a interního auditu v globální  
  společnosti Ing. Ščotka 50
16082 2–3/5 po-út Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. kánský, Ing. ondrušková 50
16083 4/5 st Využití Six Sigma nástrojů v IA Ing. Maňas 50
16084 5/5 čt Audit systému evidence a odpisování majetku v oSS a ÚSC b. Petrlíková 51
16085 6/5 pá Řídící kontrola Ing. Horáková 51
16086 6/5 pá ISo 9001:2015 Ing. Stanková 52
16087 9/5 po Risk Management Doc. Dudorkin 52
16088 9/5 po Audit řízení společnosti – benefity a rizika pro společnost  
  a auditory Ing. Fričová 52
16089 10/5 út Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Sikora 53
16090 10/5 út excel pro pokročilé uživatele MS office 2010 Mgr. orság 53
16091 11/5 st Plán auditního projektu/projektového řízení auditního  
  projektu. Workshop A Mgr. barnat 54
16092 11/5 st Plánování kontinuity činností (bCP) a její audit.  
  Případová studie Ing. bukovský 54
16093 12/5 čt Účetnictví pro audit (základní koncept, využití pro audit) Ing. Rázková 55
16094 12/5 čt Audit řízení lidských zdrojů Doc. Urban 56
16095 13/5 pá kontrola na místě u příjemce dotací Ing. Pýchová 56
16096 16/5 po Interní, externí audit v návaznosti na normy ISo L. Jiráňová 57
16097 17/5 út Vyjednávání v kostce PhDr. Vajner 57
16098 18/5 st Manažerské účetnictví a interní audit Ing. kutáč 58
16099 19/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb (procesy a audit) V. krůta 58
16100 19–20/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59
16101 19/5 čt Základní zásady nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
  (projednávaná verze v Parlamentu ČR, nebo po 18. 4. 2016  
  schválený zákon) – pro veřejné zadavatele Mgr. bláha 60
16102 20/5 pá Jak se k tomu dokopat aneb prokrastinace a efektivita práce Ing. ondrušková 60
16103 20/5 pá Příprava a provádění auditu (ujišťovací i poradenské zakázky)  
  od počátku do konce – případová studie Ing. Špaček 61
16104 23/5 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu Doc. Dudorkin 62
16105 24/5 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 62
16106 24/5 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 63
16107 24–25/5 út–st Audity systémů managementu integrovaných do systému  
  řízení ICT organizace Ing. Štěrba 63
16108 25/5 st Risk management jako součást stratefického řízení  
  společnosti. Postupy měření rizik. Ing. Havlický 63
16109 26/5 čt Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík 64
16110 26/5 čt Personální procesy v organizaci PhDr. Vajner 64
16111 27/5 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková 64

5
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16112 30/5 po Zkušenosti z auditu veřejných zakázek v oblasti IT Ing. Grešl, Ing. Starčevič 65
16113 30–31/5 po–út Interní audit a zákon o trestní odpovědnosti Po a řízení  
  proti nim č. 418/2011 Sb. Mgr. Horáček, Ing. Ščotka 66
 
ČERvEN    

16114 1/6 st Vývoj dohledu a regulace řízení operačního rizika, rizik IS/IT  
  a rizik spojených s outsourcingem Ing. Fleischmann 66
16115 2/6 čt Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“ PhDr. Vajner 67
16116 3/6 pá Audit ve výrobě Ing. Stanková 68
16117 3/6 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. komárková 68
16118 6/6 po Člověk – největší bezpečnostní riziko Ing. kučera 69
16119 6/6 po a 23/6 čt Jak napsat správně audit report v anglickém jazyce S. Novotná, M. Šudoma 69
16120 7/6 út Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 70
16121 7/6 út  postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního  
  řádu a souvisejících předpisů Ing. Pýchová 70
16122 7/6 út  poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Dr. Šenfeld 71
16123 9/6 čt Doporučený postup při výkonu systémového auditu  
  v souladu s požadavky Standardů bloku 2200 Ing. Svoboda 71
16124 9/6 čt Řízení rizik v praxi – čtyřleté zkušenosti JUDr. Jeleň 71
16125 10/6 pá Výbory pro audit  Ing. Špaček 72
16126 10/6 pá Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík 72
16127 13/6 po Audit přístupových oprávnění Ing. Grešl 73
16128 13/6 po Základy forenzního vyšetřování k. Halásek Dosedělová 73
16129 14–15/6 út–st kurzy tvůrčího psaní PhDr. emingerová,  
   Ing. Dvořáková 74
16130 14/6 út Principy odměňování dle CRD IV – požadavky na interní audit J. Medřický 75
16131 15/6 st Účetní výkazy a daňové souvislosti Ing. Rázková 75
16132 15–16/6 st–čt Workshop – audit v oblasti nákupu Mgr. barnat, Ing. Chlapcová 76
16133 16/6 čt kvalitní auditní do kumentace, aneb „nezdokumentováno
  = neuděláno“ Ing. Hadrava 76
16134 17/6 pá Implementace auditorských doporučení od A do Z Ing. kánský 76
16135 17/6 pá Jak psát auditní zprávu Ing. Adámková 77
16136 20/6 po Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení  
  validace/externího hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 77
16137 21/6 út Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík 78
16138 22/6 st Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady  Ing. Ajmová, 
  ze zadávací praxe Mgr. Adámková 78
16139 23/6 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 78
16141 24/6 pá bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické  
  bezpečnosti Ing. konečný 79
16142 24/6 pá SW podpora řízení interního auditu, včetně řízení rizik  
  pomocí SW Active risk manager – případová studie Ing. Mynářová 80

KAlENDáRIUM – 1. POlOlETí 2016
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cOMPlIANcE 

16057 12/4 út Compliance očima manažera Mgr. Vančo 37
16058 12/4 út Compliance očima compliance officera JUDr. Heneberk 37
16061 14/4 čt Compliance z pohledu trestněprávní odpovědnosti firem v praxi Ing. kolafová 38
16073 26/4 út Compliance očima interního auditora Ing. Grešl, Ing. Svoboda 45
16075 27/4 st Compliance očima regulátora finančního trhu Ing. Mazánková 46
 
FINANČNí INSTITUcE 

16001 5/1 út Novinky v DPH 2016 o. Holubová 11
16027 11/3 pá Základy práva kapitálového trhu Mgr. Hart 23
16039 18/3 pá european Market Infrastructure Regulation (eMIR) Mgr. Gavlas 28
16042 22/3 út Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. komárková 30
16114 1/6 st Vývoj dohledu a regulace řízení operačního rizika, rizik IS/IT  
  a rizik spojených s outsourcingem Ing. Fleischmann 66
16117 3/6 pá Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. komárková 68
16130 14/6 út Principy odměňování dle CRD IV – požadavky na interní audit J. Medřický 75
 
INTERNí AUDIT

16003 15–16/2 po–út osm lekcí ze základů IA Ing. báčová, Ing. Svoboda 12
16005 17/2 st Předpisy a doklady k internímu auditu a kontrole hospodaření  
  v roce 2016 Ing. Pýchová 13
16006 18/2 čt Audit provozních výdajů Ing. Chmelík 14
16007 19/2 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 14
16008 22/2 po Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního  
  systému v organizaci před jeho hodnocením Ing. Svoboda 15
16009 22/2 po Audit inventarizace majetku b. Petrlíková 15
16010 23/2 út Personální a organizační audity Doc. Urban 16
16012 24/2 st Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. orság 16
16013 24/2 st Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 17
16015 26/2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci  
  a identifikaci podvodů Ing. Špaček 18
16016 29/2 po Praktické provedení auditu IS/IT Ing. bukovský 18
16021 3/3 čt Praktické zkušenosti interního auditora s uplatňováním  
  nástrojů pro personální audit Ing. Svoboda 21
16025 9/3 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Grešl 23
16028 11/3 pá kurzy tvůrčího psaní PhDr. emingerová,  
   Ing. Dvořáková 24
16029 14/3 po Principy a standardy interního auditu Ing. báčová 24
16031 15/3 út Techniky a nástroje interního auditu. Sběr dat Ing. Rafaj 26
16033 16/3 st Typy auditních projektů. konzultace Ing. Svoboda 26
16034 16/3 st Pracovní dokumentace. Auditní názor. Hodnocení  
  a relevance kompletnosti evidence Ing. Svoboda 27
16035 17/3 čt Zpráva z auditní zakázky Dr. Šenfeld 27
16036 17/3 čt komunikace výsledků/zpráva Ing. Dohnal 27
16037 17/3 čt Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 28
16040 21/3 po Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního  
  auditu jako nástroj pro zajištění účinnosti ujišťovací zakázky Ing. Svoboda 29
16041 21/3 po Audit od A do Z Mgr. barnat 29
16047 1/4 pá Audit ve službách Ing. Stanková 32
16048 4/4 po Realizace a dokumentování auditních zakázek Mgr. barnat 32
16050 5/4 út Audit personálních rizik Doc. Urban 33
16052 7/4 čt Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. bukovský 34
16054 8/4 pá Audit hospodaření příspěvkových organizací b. Petrlíková 35
16056 11 a 28/4 po+čt Jak napsat správně audit report v anglickém jazyce S. Novotná, M. Šudoma 36
16059 12/4 út Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  
  – od teorie k praxi Ing. kheil 37
16063 15/4 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek, vč. zadávání  
  podle nové právní úpravy předpokládané od roku 2016  
  – případová studie Ing. Špaček 39
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16066 19/4 út Pracovní dokumentace a zprávy interního auditu Ing. Svoboda 42
16067 20/4 st Audit Universe – co auditovat… Mgr. barnat 42
16068 21/4 čt kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. orság 43
16070 25/4 po Dokumentace a postup při práci na interním auditu L. Jiráňová 44
16077 28/4 čt Finanční audit majetku – organizační složky státu a územně  
  samosprávné celky Mgr. bláha 47
16079 29/4 pá Audit systému řízení rizik Ing. Špaček 49
16079 29/4 pá Audit systému řízení rizik Ing. Špaček 49
16082 2–3/5 po–út Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. kánský, Ing. ondrušková 50
16083 4/5 st Využití Six Sigma nástrojů v IA Ing. Maňas 50
16084 5/5 čt Audit systému evidence a odpisování majetku v oSS a ÚSC b. Petrlíková 51
16088 9/5 po Audit řízení společnosti – benefity a rizika pro společnost  
  a auditory Ing. Fričová 52
16090 10/5 út excel pro pokročilé uživatele MS office 2010 Mgr. orság 53
16091 11/5 st Plán auditního projektu/projektového řízení auditního  
  projektu. Workshop A Mgr. barnat 54
16093 12/5 čt Účetnictví pro audit (základní koncept, využití pro audit) Ing. Rázková 55
16094 12/5 čt Audit řízení lidských zdrojů Doc. Urban 56
16098 18/5 st Manažerské účetnictví a interní audit Ing. kutáč 58
16099 19/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb (procesy a audit) V. krůta 58
16100 19–20/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59
16103 20/5 pá Příprava a provádění auditu (ujišťovací i poradenské zakázky)  
  od počátku do konce – případová studie Ing. Špaček 61
16107 24–25/5 út–st Audity systémů managementu integrovaných do systému  
  řízení ICT organizace Ing. Štěrba 63
16111 27/5 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková 64
16113 30–31/5 po–út Interní audit a zákon o trestní odpovědnosti Po a řízení  
  proti nim č. 418/2011 Sb. Mgr. Horáček, Ing. Ščotka 66
16116 3/6 pá Audit ve výrobě Ing. Stanková 68
16119 6/6 po a 23/6 čt Jak napsat správně audit report v anglickém jazyce S. Novotná, M. Šudoma 69
16122 7/6 út  poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Dr. Šenfeld 71
16123 9/6 čt Doporučený postup při výkonu systémového auditu  
  v souladu s požadavky Standardů bloku 2200 Ing. Svoboda 71
16125 10/6 pá Výbory pro audit  Ing. Špaček 72
16126 10/6 pá Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík 72
16127 13/6 po Audit přístupových oprávnění Ing. Grešl 73
16129 14–15/6 út–st kurzy tvůrčího psaní PhDr. emingerová,  
   Ing. Dvořáková 74
16132 15–16/6 st–čt Workshop – audit v oblasti nákupu Mgr. barnat, Ing. Chlapcová 76
16133 16/6 čt kvalitní auditní do kumentace, aneb „nezdokumentováno 
  = neuděláno“ Ing. Hadrava 76
16134 17/6 pá Implementace auditorských doporučení od A do Z Ing. kánský 76
16135 17/6 pá Jak psát auditní zprávu Ing. Adámková 77
16136 20/6 po Příprava útvaru IA na úspěšné podstoupení  
  validace/externího hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda 77
16137 21/6 út Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík 78
16139 23/6 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 78
16140 23/6 čt Jak napsat správně audit report v anglickém jazyce M. Šudoma, S. Novotná 79
16142 24/6 pá SW podpora řízení interního auditu, včetně řízení rizik  
  pomocí SW Active risk manager – případová studie Ing. Mynářová 80
 
ISO

16023 4/3 pá Audity ISo 9001 Ing. Stanková 22
16051 6/4 st Interní auditor ISo:9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 34
16086 6/5 pá ISo 9001:2015 Ing. Stanková 52
16096 16/5 po Interní, externí audit v návaznosti na normy ISo L. Jiráňová 57
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IT

16007 19/2 pá Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 14
16016 29/2 po Praktické provedení auditu IS/IT Ing. bukovský 18
16025 9/3 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Grešl 23
16026 10/3 čt komerční bezpečnost Ing. kučera 23
16045 29–30/3 út–st Rizika zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti  Mgr. Horáček, 
  pohledem advokáta a interního auditora Ing. Ščotka 31
16052 7/4 čt Audit IT bezpečnosti na doméně a sítích Ing. bukovský 34
16064 15/4 pá SW podpora řízení interního auditu, včetně řízení rizik  
  pomocí SW Active risk manager – případová studie Ing. Mynářová 40
16099 19/5 čt Metodika ITIL – řízení IT služeb (procesy a audit) V. krůta 58
16112 30/5 po Zkušenosti z auditu veřejných zakázek v oblasti IT Ing. Grešl, Ing. Starčevič 65
16118 6/6 po Člověk – největší bezpečnostní riziko Ing. kučera 69
16127 13/6 po Audit přístupových oprávnění Ing. Grešl 73
16141 24/6 pá bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické  
  bezpečnosti Ing. konečný 79
 
KOMUNIKAcE

16019 1/3 út Naučte se komunikovat efektivně RNDr. Weinberger 20
16032 15–16/3 út–st Sebeřízení aneb můj čas je můj PhDr. Šulc 26
16038 17–18/3 čt–pá Prezentační dovednosti – sebejistě a profesionálně Ing. ondrušková 28
16043 23/3 st efektivní vedení porad Mgr. Šedivý 30
16062 14/4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 39
16069 22/4 pá Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci Ing. ondrušková 43
16082 2–3/5 po-út Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat Ing. kánský, Ing. ondrušková 50
16097 17/5 út Vyjednávání v kostce PhDr. Vajner 57
16102 20/5 pá Jak se k tomu dokopat aneb prokrastinace a efektivita práce Ing. ondrušková 60
16115 2/6 čt Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“ PhDr. Vajner 67
 
KONTROlA

16053 8/4 pá elektronizace výkonu řídící kontroly – pomoc a nástroj  
  pro auditory Ing. Jaroš 35
16072 25/4 po Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora Mgr. Hájek 44
16085 6/5 pá Řídící kontrola Ing. Horáková 51
16089 10/5 út Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Sikora 53
16095 13/5 pá kontrola na místě u příjemce dotací Ing. Pýchová 56
16121 7/6 út  postup kontroly podle zákona č.255/2012 Sb., kontrolního  
  řádu a souvisejících předpisů Ing. Pýchová 70
 
OSTATNí

16030 14/3 po Jak zvýšit efektivnost kapitálových společností založených  
  územními samosprávnými celky Ing. kutáč 25
16074 26/4 út Průzkumy motivace a spokojenosti zaměstnanců Doc. Urban 46
16076 27/4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  V. krůta, 
  a normami RNDr. Weinberger 46
16080 29/4 pá Projektový IT Management R. Lindauer 49
16092 11/5 st Plánování kontinuity činností (bCP) a její audit.  
  Případová studie Ing. bukovský 54
16110 26/5 čt Personální procesy v organizaci PhDr. Vajner 64
16125 10/6 pá Výbory pro audit  Ing. Špaček 72
  
PODvODY

16002  8/2 po  Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence Ing. Pospíšil 11
16020 2/3 st Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném  JUDr. Horník, 
  korupčním jednání? RNDr. Žufanová 20
16055 11/4 po korupční rizika? Žádný problém! JUDr. Horník,  
   RNDr. Žufanová 36
16060 13/4 st Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová 38
16128 13/6 po Základy forenzního vyšetřování k. Halásek Dosedělová 73
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říZENí RIZIK

16024 7–8/3 po-út Správné řízení rizik a následné provádění IA Ing. Ščotka 22
16046 1/4 pá Praktické použití analýzy rizik při interním auditu Ing. Vácha 31
16049 4/4 po od kontrol k pojištění – Praktické aspekty řízení rizik  
  ve společnosti Mgr. Hamřík 33
16065 18/4 po komplexní řízení rizik od A do Z Doc. Dudorkin 40
16079 29/4 pá Audit systému řízení rizik Ing. Špaček 49
16081 2–3/5 po-út Případová studie řízení rizik a interního auditu v globální  
  společnosti Ing. Ščotka 50
16087 9/5 po Risk Management Doc. Dudorkin 52
16104 23/5 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu Doc. Dudorkin 62
16105 24/5 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka 62
16106 24/5 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin 63
16108 25/5 st Risk management jako součást stratefického řízení  
  společnosti. Postupy měření rizik. Ing. Havlický 63
16118 6/6 po Člověk – největší bezpečnostní riziko Ing. kučera 69
16120 7/6 út Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka 70
16122 7/6 út  poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Dr. Šenfeld 71
16124 9/6 čt Řízení rizik v praxi – čtyřleté zkušenosti JUDr. Jeleň 71
16142 24/6 pá SW podpora řízení interního auditu, včetně řízení rizik  
  pomocí SW Active risk manager – případová studie Ing. Mynářová 80
 
úČETNIcTví

16004 16–17/2 út–st Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 12
16017 29/2 po Novinky v účetnictví a daních 2016 Ing. Volkánová 19
16022 4/3 pá Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v organizační  
  složce státu Ing. Horáková 21
16071 25–27/4 po–st Základy účetnictví veřejných financí Ing. Prokůpková 44
16093 12/5 čt Účetnictví pro audit (základní koncept, využití pro audit) Ing. Rázková 55
16100 19–20/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59
16131 15/6 st Účetní výkazy a daňové souvislosti Ing. Rázková 75
 
vEřEJNá SPRávA

16005 17/2 st Předpisy a doklady k internímu auditu a kontrole hospodaření  
  v roce 2016 Ing. Pýchová 13
16014 25/2 čt Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění od 2016 ve vztahu k dotacím b. Petrlíková 17
16054 8/4 pá Audit hospodaření příspěvkových organizací b. Petrlíková 35
16060 13/4 st Trestné činy v oblasti nesrovnalostí Ing. Uhrinová 38
16071 25–27/4 po–st Základy účetnictví veřejných financí Ing. Prokůpková 44
16095 13/5 pá kontrola na místě u příjemce dotací Ing. Pýchová 56
16100 19–20/5 čt–pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková 59
 
vEřEJNÉ ZAKáZKY

16011 23/2 út Technická novela zákona o veřejných zakázkách, Nový zákon Ing. Ajmová,  
  o veřejných zakázkách Mgr. Adámková 16
16018 1/3 út Veřejné zakázky Ing. Ajmová, Mgr. Adámková 19
16063 15/4 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek, vč. zadávání  
  podle nové právní úpravy předpokládané od roku 2016  
  – případová studie Ing. Špaček 39
16101 19/5 čt Základní zásady nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
  (projednávaná verze v Parlamentu ČR, nebo po 18. 4. 2016  
  schválený zákon) – pro veřejné zadavatele Mgr. bláha 60
16112 30/5 po Zkušenosti z auditu veřejných zakázek v oblasti IT Ing. Grešl, Ing. Starčevič 65
16138 22/6 st Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady  Ing. Ajmová, 
  ze zadávací praxe Mgr. Adámková 78
 
vřKS

16109 26/5 čt Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík 64
16137 21/6 út Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Ing. Chmelík 78

ČlENěNí DlE OBlASTí – 1. POlOlETí 2016
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číslo semináře (variabilní symbol) 

16002

8. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Petr Pospíšil, MbA, CIA, CGAP 

úROvEň

Pro středně pokročilé.

URČENO PRO

Pro interní auditory a kontrolory 
z komerční i veřejné sféry.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače formou pří-
padové studie se dvěma největšími 
účetními skandály nadnárodních 
korporaci za poslední léta a zlep-
šit tak kapacitu interního auditu při 
prevenci a detekci účetních podvo-
dů a manipulací.

OBSAh

•  Úvod do problematiky finančních 
podvodů.

•  Tzv. „Trojúhelník podvodů“ a jeho 
praktické dopady.

•  Nejčastější indikátory podvodů 
aneb „red flags“.

•  Účtování o příjmech a „goodwill“.
•  Případová studie č. 1 – Akvizice 

britské firmy Autonomy americ-
kou korporací HP.

•  Případová studie č. 2 – Účet-
ní podvody v japonské korpora-
ci olympus.

•  Prvky úspěšné strategie předchá-
zení a detekce podvodů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

» 2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) 

číslo semináře (variabilní symbol) 

16001
NOvINKY v DPh
2016

UČETNí MANIPUlAcE
A JEJIch vČASNá 
DETEKcE A PREvENcE 
– PříPADOvÉ STUDIE 
FIREM hP A OlYMPUS

•   Nemovitosti – sazby a osvobo-
zení od daně (funkční celek, vý-
měra stavby, počítání doby pro 
osvobození – podstatná změna 
stavby, stavební pozemky – roz-
šířená definice oproti předchozí 
úpravě, správní úkon).

•  Podání v elektronické podobě pro 
všechny.

•   Změna sazeb.
•  Případné další novinky dle aktu-

ální situace.
•  Konzultace, diskuze, odpovědi 

na dotazy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

5. lEDNA 2016

PřEDNášEJící

olga Holubová,  
daňový poradce č. osv. 367

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Účetní a další pracovníky účtáren 
a ekonomických úseků.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit po-
sluchače co nejpodrobněji se vše-
mi novinkami roku 2016 v oblas-
ti DPH, které budou k datu koná-
ní semináře známy. Jde zejména 
o kontrolní hlášení, operace s ne-
movitostmi a změnu sazeb. Nejsou 
vyloučeny ani další změny.

OBSAh

Posluchači budou seznámeni s no-
velou zákona o DPH účinnou 
od ledna 2016 provedenou v sou-
vislosti s novým občanským záko-
níkem. Podle aktuální situace bu-
dou probrány i poslední novinky, 
judikatura a závěry koordinačních 
výborů. V rámci časových možnos-
tí bude i prostor pro dotazy a kon-
zultace.

•   Kontrolní hlášení (obsah jednot-
livých řádků formuláře, příkla-
dy k jeho vyplňování, sporné či 
neřešené otázky, formát a struk-
tura – možnosti podání, násled-
né a opravné hlášení – opra-
vy, opožděná či neúplná podá-
ní – sankce).

2 500 (s DPh 3 025)
2 900 (s DPh 3 509)
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cena člen / nečlen ČIIA

»»

číslo semináře (variabilní symbol) 

16004
JAK ČíST úČETNí 
výKAZY

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

OSM lEKcí 
ZE ZáKlADů 
INTERNíhO 
AUDITU

16.–17. úNORA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Danuše Prokůpková
– auditor č. oprávnění kAČR 0712

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce, regionál-
ní rady) a jimi zřizované příspěvko-
vé organizace. 

cíl SEMINářE

Seznámení i neúčetních pracov-
níků s touto datovou základnou 
za účelem spolehlivé orientace 
a jejího osvojení pro potřebná řídící 
rozhodnutí a pro provádění analýzy 
vlivu konkrétních hospodářských 
transakcí na hodnotové parametry 
(strukturu aktiv, závazků, vlastních 
zdrojů, případně ztráty/ zisku, příp. 
daňového základu ) včetně míry 
dopadu na finanční pozici.

OBSAh

1.  Zdrojová základna – rozděle-
ní, požadavky, charakteristika, 
vzájemnosti.

1.1.  Účetní data.
1.2.  operativní a jiná data.
1.3.  Statistická data.
2.  koncepce a obsahové vyme-

zení účetních výkazů.
2.1.  Rozvahy.

ci dle Standardů řady 1000 – or-
ganizační začlenění, řízení čin-
nosti IA, Statut IA; Výkon audi-
tu s profesní péčí dle Standardů 
řady 2000 – požadavky na pro-
ces auditu.
3. lekce: Řídicí a kontrolní sys-
tém – co by IA měl znát o corpo-
rate governance, řídicí a kontrolní 
systém v organizaci.
4. lekce: IA a řízení rizik – co by 
interní auditor měl znát o rizicích, 
způsob řízení rizik v organizaci, au-
ditování na bázi rizika.
5. lekce: Produkty IA – zaměření 
na podporu managementu, co vše 
poskytuje interní auditor; Typy au-
ditních zakázek – hodnocení sou-
ladu a výkonnosti na úrovni systé-
mu a operací. 
6. lekce: Plánování IA – výcho-
diska pro plánování na středně-
dobé a roční úrovni, plánování 
na bázi analýzy rizik, hodnocení pl-
nění plánu. 
7. lekce: Realizace IA – proces 
auditu podle jednotlivých fází, pří-
pravné, realizační a monitorovací; 
Hodnocení a testování – vedení in-
terview, strukturovaná práce s in-
formacemi. 
8. lekce: Dokumentace, reporting 
a monitoring – vedení auditní do-
kumentace, obsah, forma a práce 
s auditním spisem; Auditní zprá-
vy a jejich projednání – požadavky 
na reporting, struktura závěrečné 
zprávy, komunikace návrhu zprávy, 
prezentace závěrů ve vedení, roč-
ní zpráva.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16003

15.–16. úNORA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Jana báčová, CIA
Česká národní banka
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA 
eurodan, s.r.o.

URČENO PRO

Začínající interní auditory.

cíl SEMINářE

Interní audit je budován v organi-
zacích na podporu zlepšování sys-
témů řízení především cestou opat-
ření pro zvládání podnikatelských 
rizik. Co to interní audit vlastně 
je, jaký posun v jeho pojetí v po-
sledních letech nastal, jakou při-
danou hodnotu audit poskytuje, 
o jaké celosvětově uznávané stan-
dardy se opírá a co auditorům při-
nášejí, co audit poskytuje svým 
vnitřním zákazníkům, jaké typy au-
ditů lze při řízení využít, jak audit 
probíhá od analýzy rizik přes plá-
nování, přípravu a realizaci auditu 
až ke zpracování závěrečné zprávy 
včetně návrhu nápravných opatře-
ní – to jsou otázky, na které v prů-
běhu semináře odpoví zkušení lek-
toři ČIIA.

OBSAh

1. lekce: Rámec pro profesní praxi 
IA – jeho pojetí a význam pro pra-
xi IA; Definice IA – co je IA a na co 
se v moderním pojetí zaměřuje; 
etický kodex IA – zásady pro spo-
lehlivý výkon IA a jejich naplňo-
vání.
2. lekce: Role, odpovědnosti 
a způsob zajišťování IA v organiza-
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 400 (s DPh 2 904)
2 800 (s DPh 3 388) »

PřEDPISY 
A DOKlADY 
K INTERNíMU 
AUDITU A KONTROlE 
hOSPODAřENí 
v ROcE 2016

číslo semináře (variabilní symbol) 

16005

•   Účetní a operativní evidence ma-
jetku, evidence stanovená zvlášt-
ními právními předpisy.

•   Doklady, výkazy a další doku-
menty ke kontrole nebo interní-
mu auditu.

•   Jak využít zákon o účetnictví, 
účtovou osnovu a rozpočtovou 
skladbu při kontrole.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

17. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Miroslava Pýchová

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

interní auditory, kontrolory, pra-
covníky finančních, majetkových 
a dalších útvarů v orgánech veřej-
né správy.

cíl SEMINářE

Informovat o aktuálních změnách 
v právní úpravě, předat zkušenos-
ti z dlouholetého výkonu kontro-
ly hospodaření u státních orgánů, 
územních samosprávných celků 
a příjemců dotací.

OBSAh

Úspěšný seminář uváděný každo-
ročně, průběžně aktualizováno.
•   Právní předpisy o finančním hos-

podaření a nakládání s majet-
kem státních orgánů, územních 
samosprávných celků a dalších 
subjektů.

•   Aktuální informace o nových 
a novelizovaných právních před-
pisech využitelných při kontrole 
hospodaření a interním auditu, 
zdůrazněny změny.

•   Ustanovení nového občanské-
ho zákoníku související s finanč-
ní kontrolou.

•   Stanoviska a pokyny ústřed-
ních orgánů k finančnímu hos-
podaření.

2.2.  Výkazů zisku a ztráty.
2.3.  Přílohy.
2.4.  Výkazu Cash-flow.
2.5.  Výkaz o vlastním kapitálu.
3.  Analýza účetních výkazů.
3.1.  Vzájemné výkazové a mezivý-

kazové ekonomické vazby. 
3.2.  Ukazatelé – charakteristika, 

užití.
Případová studie – Horizontální 
a vertikální analýza.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

AUDIT 
PROvOZNích 
výDAJů

»

AUDIT 
PříSTUPOvých 
PRáv DO IT 
SYSTÉMů

•   Audit technických účtů.
•   Souhrn: Kde jsou největší rizika? 

Jaké jsou nejčastější nálezy? Co 
doporučit?

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

19. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Igor Gricinko, MbA, CISA, C|eH
komerční banka, a.s.

úROvEň

Pro začátečníky nebo mírně pokro-
čilé. Základní znalost práce s MS 
excel případně MS Access.

URČENO PRO

Seminář je určen pro auditory, kte-
ří chtějí rozšířit své znalosti v ob-
lasti IT. 

cíl SEMINářE

Cílem semináře je představit prak-
tické postupy, kterými může non-IT 
auditor ověřit rizika spojená s pří-
stupovými právy. 

OBSAh

•   Proč řídit přístupy?
•   Autentizační metody (jednoslož-

ková, dvousložková, třísložková).
•   Síla autentizačních metod; kva-

lita hesel.
•   Základy kryptografie: způsob 

ukládání hesel.
•   Fyzická a logická identita; typy 

účtů.
•   Lehký úvod do architektury IT: 

kde všude se ověřují přístupy?
•   Single Sign On: pro a proti.
•   Ověřování přístupů do Windows 

domén(y): audit Active Directory.
•   Práva k souborovému systému.
•   Přístupy k souborům MS Office, 

PDF, apod. 
•   Přístupy do aplikací (obecně).
•   Přístupy do databází (obecně).

číslo semináře (variabilní symbol) 

16007

18. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Chmelík 
Česká spořitelna, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří prověřují oblast provozních 
výdajů či si chtějí rozšířit znalosti 
v této oblasti.

cíl SEMINářE

Formou výkladu a příkladů probrat 
možné postupy pro ověření oblas-
ti provozních výdajů, rizika souvi-
sející s provozními výdaji a mož-
né kontrolní mechanismy v této 
oblasti.

OBSAh

•   Provozní výdaje.
•   Rizika spojená s provozními vý-

daji.
•   Nedostatečná kontrola.
•   Neefektivnost. 
•   Podvody.
•   Postup při ověřování provozních 

výdajů.
•   Vhodné kontrolní mechanismy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16006



15

cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

AUDIT 
INvENTARIZAcE 
MAJETKU

»
cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

•   Evidence majetku v účetnic-
tví, podle jednotlivých kategorií, 
ověřování správnosti oceňová-
ní majetku.

•   Odpisový plán, jeho úloha.
•   Praktické příklady řešení zázna-

mů, dokladujících provedení in-
ventarizace (záznamy písemné, 
v technické formě, smíšené).

•   Archivace záznamů o provede-
ných inventarizacích.

•   Příklady dokumentace interní-
ho auditora v souvislosti auditem 
procesů inventarizace.

•   Postupy při auditu. 
•   Diskuse a dotazy. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16009
cO BY AUDITOR Měl 
ZNáT O NASTAvENí 
říDIcíhO 
A KONTROlNíhO 
SYSTÉMU 
v ORgANIZAcI PřED 
JEhO hODNOcENíM

22. úNORA 2016

PřEDNášEJící

blažena Petrlíková

úROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né zprávy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky státu 
a jimi zřízené organizace, územní 
samosprávné celky (kraje, Magis-
trátní města, obce) a jimi zřizované 
organizace.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s právní 
úpravou inventarizace v návaznos-
ti na platné právní předpisy k účet-
nictví vybraných účetních jednotek 
(oSS, ÚSC Po), tak aby s pomocí 
získaných dovedností mohli prová-
dět výkon kontroly a interního au-
ditu zaměřeného na ověřování do-
držování zásad hospodaření s ma-
jetkem a úrovně prevence rizik ze 
ztrát, poškození nebo znehodnoce-
ní majetku.

OBSAh

•   Stručný přehled platných práv-
ních předpisů souvisejících 
s procesem inventarizace ma-
jetku a závazků, včetně nových 
právních předpisů k inventarizaci 
ve znění od 1. 1. 2015.

•   Inventarizace majetku podle jed-
notlivých druhů majetku (stálá 
aktiva, oběžná aktiva závazky), 
podrozvahových účtů, zůstatků 
na peněžních fondech aj.

22. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři, manažeři odpověd-
ní za ŘkS, pracovníci compliance.

cíl SEMINářE

V rámci semináře budou vysvětle-
na východiska pro budování řídicí-
ho a kontrolního systému v organi-
zaci, mj. budou zmíněny nové tren-
dy vyplývající z legislativy, Stan-
dardů IIA a mezinárodně uzná-
vaného modelu CoSo IC 2013. 
bude vymezena formální podoba 
ŘkS v organizaci a popsána sou-
stava vnitřních předpisů vymezují-
cích ŘkS a upravujících jeho jed-
notlivé prvky. 

OBSAh

•   Východiska pro nastavení ŘKS 
v rámci governance organizace.

•   Dopady nových trendů na nasta-
vení ŘkS.

•   Doporučený přístup k nastavení 
ŘkS v organizaci. 

•   Formalizace ŘKS vnitřními před-
pisy organizace.

•   Hodnocení souladu/complian-
ce ŘkS s formalizovanými po-
žadavky.

•   Hodnocení efektivnosti ŘKS 
na úrovni organizace (posouzení 
vyzrálosti).

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16008
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PERSONálNí 
A ORgANIZAČNí 
AUDITY

číslo semináře (variabilní symbol) 

16012
JAK úČINNě 
FORMUlOvAT 
AUDITNí ZPRávY

24. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. František orság, CIA

URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se 
podílejí na zpracovávání auditor-
ských zpráv.

cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory znalostmi a do-
vednostmi pro správné formula-
ce auditních zjištění, doporučení 
a opatření v auditních zprávách.

OBSAh

•   požadavky na formulaci vyplýva-
jící ze standardů IIA. 

•   best practice.
•   zjištění.
•   příklady formulací.
•   příklady chyb.
•   spoluúčast uchazečů na formula-

ci zjištění na konkrétních datech.
•   doporučení.
•   příklady formulací.
•   spoluúčast uchazečů na formu-

laci. 
•   opatření.
•   příklady formulací.
•   spoluúčast uchazečů na formu-

laci. 
•   shrnutí.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

TEchNIcKá 
NOvElA ZáKONA 
O vEřEJNých 
ZAKáZKách, NOvý 
ZáKON O vEřEJNých 
ZAKáZKách

23.úNORA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Markéta Adámková
Ing. Markéta Ajmová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

úROvEň

Pro pokročilé (předpokládá se zna-
lost problematiky zadávacích ří-
zení). 

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné zprávy a ve-
řejných financí, jakými jsou orga-
nizační složky státu a jimi zřízené 
organizace, územní samosprávné 
celky a jimi zřizované organizace, 
veřejnoprávní korporace.

cíl SEMINářE

Seminář seznámí účastníky s ak-
tuálními změnami v legislativě 
a s obsahem připravovaného ná-
vrhu zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

OBSAh

•   Transpozice nových evropských 
směrnic.

•   Technická novela ZVZ – změny 
a nové povinnosti.

•   Nový zákon o veřejných zakáz-
kách – obsah návrhu zákona.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16011

23. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group, s.r.o., PF Uk 

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen manažerům 
a specialistům z oblasti vnitřního 
auditu, personálního řízení, orga-
nizačního rozvoje i dalších oblastí 
zabývajících se možnostmi zdoko-
nalování řízení a vnitřního uspořá-
dání organizace i zvyšováním kvali-
ty lidských zdrojů. 

cíl SEMINářE

Seminář se zaměřuje na cíle, me-
tody a předpoklady personálních 
a organizačních auditů a na to, jak 
aplikovat jejich závěry a doporu-
čeními, a to jak v podnikatelských 
organizacích, tak ve veřejné a ne-
ziskové sféře.

OBSAh

•   Personální a organizační audity 
a jejich varianty.

•   Cíle a význam personálních a or-
ganizačních auditů.

•   Důvody a předpoklady pro usku-
tečnění personálních a organi-
začních auditů.

•   Metody a nástroje personálních 
a organizačních auditů.

•   Práce s výsledky personálních 
a organizačních auditů.

•   Ukázky doporučení personálního 
a organizačního auditu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16010
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1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

•   účelovost prostředků státního 
rozpočtu.

•   rozpočty kapitol a rozpočtová 
opatření správce kapitoly.

•   dotace ze státního rozpočtu a je-
jich poskytování.

•   státní kontrola obecně.
•   hospodaření organizačních slo-

žek státu.
•   rozpočet příjmů a výdajů.
•   převod nespotřebovaných pro-

středků.
•   fondy organizačních složek státu.
•   porušení rozpočtové kázně aj.
•   dotazy a diskuse.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška 

»

ZáKON 
č. 218/2000 Sb., 
vE ZNěNí OD 2016 
vE vZTAhU 
K DOTAcíM

cena člen / nečlen ČIIAcena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16014

25. úNORA 2016

PřEDNášEJící

blažena Petrlíková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované orga-
nizace, pokud působí v oblasti im-
plementace dotačních prostředků 
a veřejnosprávní kontroly dotací.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je postihnout ale-
spoň v základních rysech proble-
matiku zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změ-
ně některých souvisejících záko-
nů (rozpočtová pravidla), ve znění 
platném od 1. 1. 2015, se zaměře-
ním zejména na dotační procesy.

OBSAh

•   základní pojmy. 
•   rozpočtový rok.
•   dotace. 
•   finanční vypořádání dotace. 
•   neoprávněné použití prostředků 

státního rozpočtu. 
•   zadržení prostředků státního roz-

počtu.
•   příjmy státního rozpočtu dle ka-

pitoly. 
•   výdaje státního rozpočtu v pří-

slušné kapitole.

PRAKTIcKá 
REAlIZAcE 
AUDITU 
vNITřNích 
PřEDPISů

24. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Veronika Jeřábková, 
Dům zahraniční spolupráce

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovní-
ci zabývající se správou vnitřních 
předpisů, manažery.

cíl SEMINářE

Praktická příprava na výkon auditu 
zaměřeného na vnitřní předpisy:
•   Hierarchie vnitřních předpisů. 
•   Přiměřenost předpisů.
•   Aktuálnost z pohledu legislativy.
•   Odpovědnosti stanovené ve vnitř-

ních předpisech.

OBSAh

•   Vymezení oblasti vnitřních před-
pisů.

•   Standardní rozsah a hierarchie 
vnitřních předpisů, legislativ-
ní vazby.

•   Návazné dokumenty.
•   Metody přezkoumání přiměře-

nosti vnitřních předpisů.
•   Proces přezkoumání vnitřních 

předpisů.
•   Realizace auditu.
•   Nejčastější nálezy k vnitřním 

předpisům. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16013
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cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541) »»

PRAKTIcKÉ 
PROvEDENí 
AUDITU IS/
IT PRO úPlNÉ 
ZAČáTEČNíKY

29. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan bukovský,  
Česká exportní banka, a.s.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří chtějí ověřit připravenost or-
ganizace na selhání informačních 
a dalších systémů. Pro úplné začá-
tečníky v auditu IS/IT.

cíl SEMINářE

Seznámit interní auditory s nejjed-
noduššími postupy pro provedení 
auditu v této oblasti.
Přednáška bude doplněna procvi-
čením postupů na donesených no-
teboocích.

OBSAh

•   Bezpečnostní politiky a havarij-
ní plány.

•   Audit dle ISO 27001.
•   Plán kontinuity a havarijní plán.
•   Fyzická bezpečnost.
•   Zabezpečení výpočetních sálů 

a routerů.
•   Personální bezpečnost a sociál-

ní hacking.
•   Prověrka zabezpečení počítače.
•   Zabezpečení počítače na fyzic-

ké úrovni – bIoS, bootování, šif-
rování.

•   Viry, spyware a další havěť. Anti-
viry a audit jejich aktualizace.

•   Politiky (USER POLICY) a co ze-
jména by neměly povolit.

•   Prověrka přístupových oprávnění.
•   Jak získat seznam přístupů uži-

vatelů a skupin.
•   Použití příkazů z příkazové řádky. 

číslo semináře (variabilní symbol) 

16016
číslo semináře (variabilní symbol) 

16015

•   Základní druhy podvodů, 
vč. znaků trestných činů podle 
českého práva.

•   Trestní zákoník.
•   Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob.
•   Podmínky umožňující, resp. pod-

porující výskyt podvodných (vč. 
korupčních) jednání.

•   Indikátory podvodných jednání.
•   Mechanizmy zabraňující pod-

vodům.
•   Auditorské postupy při identifi-

kaci podmínek umožňujících vý-
skyt podvodných (korupčních) 
jednání.

•   Auditorské postupy k dosažení 
přiměřené jistoty, že došlo k pod-
vodu.

•   Sestavení a projednání závěrečné 
zprávy a postupy při monitorová-
ní realizace nápravných opatření/
akčního plánu. 

•   Činnosti navazující na ukončené 
vyšetřování podvodu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

úlOhA A POSTUPY 
INTERNíhO AUDITU 
PřI PREvENcI 
A IDENTIFIKAcI 
PODvODů

26. úNOR 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního audi-
tu a interní auditory, členy výbo-
rů pro audit, vedoucí pracovníky/
pracovníky odpovědné za řízení ri-
zik, naplňování funkce compliance 
a výkon kontroly, vč. kontroly po li-
nii řízení.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače interaktiv-
ní formou a s využitím praktických 
příkladů s úlohou řídicího a kont-
rolního systému, s důrazem na in-
terní audit, v oblasti podvodů, se 
základními typy podvodů, vč. ko-
rupčních jednání, identifikací indi-
kátorů nasvědčujících jejich spá-
chání, postupy při šetření podvodů 
a navazujícími úkony. 
Seznámit posluchače s postupy při 
přípravě a provádění auditů v dané 
oblasti až po sestavení a projedná-
ní závěrečné zprávy a postupy při 
monitorování realizace nápravných 
opatření/akčního plánu.

OBSAh

•   Vztah ŘKS (a jeho složek, zejmé-
na řízení rizik a vnitřní kontroly) 
k problematice podvodů.

•   Úloha interního auditu v oblas-
ti podvodů.

•   Problematika podvodů jako seg-
ment Audit Universe.

•   Problematika podvodů jako sou-
část přípravy auditorské zakázky.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

NOvINKY 
v úČETNIcTví 
A DANích 2016

číslo semináře (variabilní symbol) 

16018
vEřEJNÉ 
ZAKáZKY

1. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Markéta Adámková
Ing. Markéta Ajmová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

úROvEň

Pro pokročilé (předpokládá se zna-
lost problematiky zadávacích ří-
zení).

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné zprávy a ve-
řejných financí, jakými jsou orga-
nizační složky státu a jimi zřízené 
organizace, územní samosprávné 
celky a jimi zřizované organizace, 
veřejnoprávní korporace.

cíl SEMINářE

Seminář seznámí účastníky s šir-
šími principy zadávání veřejných 
zakázek a s častými pochybeními 
v zadávacím řízení.

OBSAh

•   Zvláštní instituty u veřejných za-
kázek.

•   Nejčastější pochybení.
•   Rozhodovací praxe Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže.
•   Soudní judikatura.
•   Praktické cvičení posouzení po-

chybení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

29. úNORA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Zdenka Volkánová, Ph.D.

URČENO PRO

Účetní, auditory, daňové porad-
ce a další profese řešící daně fyzic-
kých a právnických osob a nema-
jí čas neustále sledovat měnící se 
právní úpravu a její výklady. Úro-
veň: středně pokročilí, pokročilí. 
Účastník by měl mít základy o da-
ních a účetnictví.

cíl SEMINářE

Připravit účastníky semináře 
na chystané změny platné v daních 
a účetnictví od 1. 1. 2016.

OBSAh

Změny od 1. 1. 2016,
nová pravidla pro uplatnění DPH 
u převodu pozemků a staveb, 
nově zavedená povinnost kontrolní-
ho hlášení pro všechny plátce, 
změny v dani z nemovitých věcí
a další připravované změny (novela 
zákona o účetnictví, změny v dani 
z nabytí nemovitých věcí – na-
příklad odstranění možností vol-
by poplatníka daně, rozšíření pou-
žití směrné hodnoty, zákon o evi-
denci tržeb), dále – například zá-
kon o statusu veřejné prospěšnosti, 
zákon o prokazování původu ma-
jetku, novela občanského zákoní-
ku a zákona o obchodních korpo-
racích.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16017

•   Audit rolí na databázovém ser-
veru.

•   Kdo práva povoluje a proč.

•   Jednoduchá prověrka zabezpe-
čení sítě. 

•   Co jsou to otevřené porty a jak je 
vyhledávat.

•   K čemu slouží service packy 
a patche.

•   Možnost nasazení security scan-
neru. 

•   Logování, jeho význam a jeho 
audit.

•   Nežádoucí chování uživate-
lů na Internetu a audit jeho sle-
dování.

•   Základní myšlenky pro prověrku 
aktivních prvků a firewallů.

•   Uživatelé.
•   Nežádoucí chování uživate-

lů na Internetu a audit jeho sle-
dování.

•   Další příklady nekázně uživatelů 
a jejich rozpoznání.

•   Bezpečnostní povědomí a škole-
ní uživatelů.

•   Vzdálené přístupy.

•   Prověrka řízení a organizace 
útvaru IS/IT.

•   Prověrka zálohování.
•   Helpdesk a vyřizování požadav-

ků uživatelů.
•   Projekty v IS/IT.
•   Skladové hospodářství v IS/IT.
•   Správa licencí.
•   Pravděpodobné chyby, které bu-

deme zejména vyhledávat.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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»

cO MáM DělAT, 
OBDRŽíM-lI 
INFORMAcI 
O MOŽNÉM 
KORUPČNíM 
JEDNáNí?

NAUČTE SE 
KOMUNIKOvAT 
EFEKTIvNě

cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

níku práce, zákoně o úřednících 
územních samosprávných celků, 
zákoně o státní službě apod. 

•   Související témata – klientelis-
mus, střet zájmů, lobbing, whist-
leblowing. 

•   Oznamování korupce – ozna-
movací povinnost dle trestního 
řádu, komu a jak oznamovat ko-
rupci, trestní oznámení. 

•   Případové studie. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16020

2. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

JUDr. Jan Horník, Ph.D.
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí za-
městnance/představené ve veřejné 
správě i komerčních organizacích.

cíl SEMINářE

Rozšířit vědomosti účastníků o ko-
rupci, jejích projevech a povin-
nostech občanů, jestliže se dozví 
o pravděpodobném korupčním jed-
nání. Zvýšit informovanost o právní 
úpravě postihu korupce v ČR.
Prohloubit znalost o postupu v pří-
padě zjištění korupčního jednání.
Přiblížit si možné role oznamovate-
le v trestním řízení. 
Nácvik identifikace korupčního jed-
nání na případových studiích.

OBSAh

•   Korupce a její projevy – po-
jem a formy korupce, příčiny ko-
rupce.

•   Postih korupce v trestním záko-
níku – úplatkářství, obstarává-
ní věcí obecného zájmu, úřed-
ní osoba, úplatek, další korupční 
trestné činy a trestné činy s ko-
rupcí související. 

•   Postih korupce v dalších práv-
ních předpisech – postih korup-
ce v občanském zákoníku, záko-

1. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

RNDr. Jiří Weinberger 
TIMING Praha

URČENO PRO

Určeno pro všechny úrovně, ne-
boť při komunikaci a prezentaci se 
všichni setkáváme s lidmi všech 
komunikačních a prezentačních 
úrovní, věku, zájmů atd. Navíc, ne-
jde tedy jen o komunikační úroveň 
mluvčího, komunikace je určena 
vlastnostmi všech zúčastněných. 

cíl SEMINářE

Předat základní znalost a zejmé-
na schopnost dobře komunikovat 
a prezentovat. Získat každého pro 
práci na sobě. objevit potenciál 
účastníka dle osobnosti, věku, po-
hlaví, postavení, vzdělání, zevnějš-
ku a aktuálních úkolů.

OBSAh

•   KOMUNIKACE a její trénink.
•   Řeč těla – poučky a jak je správ-

ně chápat.
•   Okruhy pozornosti.
•   Gesto a hlas, uzavřená, otevřená 

a rozporná gesta.
•   Volba jazykové vrstvy, interakce.
•   Rytmus, intonace, akcent.
•   PREZENTACE a její trénink.
•   Práce s časem, typy prezentací, 

zpětná vazba.
•   Vizualizace, technické prostředky.
•   Argumentace a společné hledání.
•   Vyladění řečníka, kondice, tréma.
•   Cyklus průběžného zlepšování se.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16019
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)»

PRAKTIcKÉ 
ZKUšENOSTI 
INTERNíhO AUDITORA 
S UPlATňOváNíM 
NáSTROJů PRO 
PERSONálNí AUDIT

4. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Marcelína Horáková 
Ministerstvo vnitra ČR

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro pracovníky organizačních slo-
žek státu v ekonomických útva-
rech.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s možnostmi 
nastavení systému vnitřního říze-
ní a kontroly podle nového záko-
na o řízení a kontrole veřejných fi-
nancí.

OBSAh

•   Systém vnitřního řízení a kon-
troly. 

•   Obecně závazné právní předpisy.
•   Tvorba interních předpisů.
•   Subjekty kontroly veřejných fi-

nancí.
•   Ekonomická služba.
•   Řídící a kontrolní mechanismy.
•   Postupy řídící ekonomické kon-

troly.
•   Čerpání rozpočtu a kontrola (vý-

dajové a příjmové operace).
•   Integrovaný informační systém 

státní pokladny. 
•   Centrální systém účetních infor-

mací státu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

úČETNIcTví, 
ROZPOČETNIcTví 
A EvIDENcE 
MAJETKU 
v ORgANIZAČNí 
SlOŽcE STáTU

číslo semináře (variabilní symbol) 

16022

•   Praktické zkušenosti s realizací 
personálního auditu, příklady for-
mulovaných zjištění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16021

3. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň

Pro pokročilé auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior 
auditoři. 

cíl SEMINářE

Seminář vysvětlí účastníkům jak 
účinně řešit úkol na provedení per-
sonálního auditu v rámci organi-
zace. Seznámí se s tím, na co za-
měřit zadání auditu a jeho jednot-
livé auditní cíle, jaké nástroje zvolit 
(např. snímkování pracovního dne), 
jaké formuláře uplatnit a jak po-
stupovat při hodnocení, testování 
a analýze dat potřebných k dosaže-
ní cílů auditu. Pozornost bude vě-
nována rovněž formulacím závěrů 
z tohoto typu prověrky. Vzhledem 
k praktickým zkušenostem lekto-
ra s personálním auditem bude vy-
hrazen prostor i k probrání mož-
ných zjištění.

OBSAh

•   Rozsah a cíle personálního audi-
tu, sestavení zadání auditu.

•   Přístup k hodnocení, testování 
a analýze dat o výkonnosti per-
sonálu, použité formuláře.

•   Snímkování pracovního dne, se-
stavení dotazníku, jeho vyplně-
ní formou self-assessmentu, ná-
sledné auditní ověření a vyhod-
nocení zjištěných údajů.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

AUDITY ISO 9001

»

SPRávNÉ říZENí 
RIZIK A NáSlEDNÉ 
PROváDěNí 
INTERNíhO AUDITU

7.–8. BřEZNA 2016

Dvoudenní seminář 

PřEDNášEJící

Ing. Radek Ščotka, MbA 
Argeus, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracovní-
ky, interní auditory, manažery, ve-
doucí pracovníky, kteří řeší rizika 
a interní audit ve firmách.

cíl SEMINářE

Cíle je vysvětlit na řadě příkladů 
správné řízení rizik a následné pro-
vádění interního auditu. Interak-
tivní formou si budeme zpracová-
vat vstupy, analýzy, navrhovat ře-
šení a řízení rizik na aktuálních pří-
kladech. 

OBSAh

•   Předpoklady pro správné říze-
ní rizik. 

•   Strategie řízení rizik a risk ape-
tite.

•   Příklady řízení rizik tuzemských 
i zahraničních společností. 

•   Provázanost risk managementu 
a interního auditu.

•   Případy selhání rizik.
•   Interaktivní modulace rizik a plá-

nování interního auditu.
•   Softwary pro řízení rizik a pro 

provádění interních auditů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16024

•   Vyšší vypovídající schopnost au-
ditů.

•   Příručka kvality – nepovinná, 
Politika kvality, Strategické cíle 
a priority organizace.

•   Manuál pro provádění auditů ISO
•   Program auditu.
•   Osnova vedení auditu a provede-

ní auditu v terénu.
•   Úloha technických expertů, od-

borných poradců a pozorovatelů.
•   Zpráva z auditu a její projednání.
•   Záznam o neshodě.
•   Následný audit. 
•   Odborná způsobilost a hodnoce-

ní auditorů.
•   Ukázka auditu ISO.
•   Formuláře pro provedení auditu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

4. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Anna Stanková

úROvEň

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Profesní auditory ISo i dočasné au-
ditory z řad zaměstnanců společ-
nosti.

cíl SEMINářE

Přiblížení problematiky auditů ISo, 
které jsou potřebné pro prokázá-
ní, že systém kvality (ISo) je dozo-
rován prováděním auditů hlavních 
bodů normy ISo 9001.
Účelem auditů ISo je prověřit, zda 
veškeré činnosti jsou prováděny 
ve shodě s dokumentovanými po-
stupy a zda tyto postupy jsou efek-
tivní a účinné pro splnění záměrů 
koncepce kvality společnosti.

OBSAh

•   Představení normy ČSN EN ISO 
9001:2016 a směrnice pro audi-
tovaní systému. 

•   Managementu kvality ČSN EN 
ISo 19011:2012.

•   Vysvětlení požadavků normy se 
zaměřením na provádění auditů 
ISo. Praktické ukázky a vysvět-
lení pojmů „kvalita“ a „jakost“ 
v organizaci.

•   Stručné rozdíly nové normy (EN) 
ISo 9001:2015 a normy z roku 
2008 se zaměřením na:

•  Audit.
•   Vyšší zapojení managementu 

společnosti.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16023
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

KOMERČNí 
BEZPEČNOST

číslo semináře (variabilní symbol) 

16027
ZáKlADY PRávA 
KAPITálOvÉhO 
TRhU

11. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Jan Hart, LL.M.

úROvEň

Pro začátečníky s obecným práv-
ním nebo ekonomickým vzděláním.

URČENO PRO

odbornou veřejnost, která může při 
své profesní činnosti přijít do kon-
taktu s kapitálovým trhem.
cíl SEMINářE

Účastník získá základní přehled 
v oblasti právní úpravy kapitálové-
ho trhu, včetně příkladů praktic-
ké aplikace.

OBSAh 

•   Co jsou investiční služby?
•   Pro koho jsou investiční služby? 

Profesionální a neprofesionální 
investoři.

•   K čemu slouží investiční služby? 
Druhy investic, investičních ná-
strojů a způsoby investování. 

•   Kdo poskytuje investiční služ-
by? obchodníci s cennými pa-
píry, investiční zprostředkovate-
lé, investiční společnosti, zahra-
niční osoby.

•   Pravidla poskytování investič-
ních služeb.

•   Pravidla vnitřního provozu posky-
tovatelů investičních služeb.

•   Investiční služby a ochrana kapi-
tálového trhu.

•   Investiční společnosti a investič-
ní fondy.

•   Dohled nad poskytováním inves-
tičních služeb.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

10. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Radek kučera
T-Mobile Czech Republic a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři, pracovníci pověře-
ní řízením bezpečnosti v organiza-
ci, interní vyšetřovatelé.

cíl SEMINářE

komplexně seznámit posluchače 
s problematikou komerční bezpeč-
nosti v organizaci. 

OBSAh

•   Fyzická bezpečnost – přístupo-
vé a kamerové systémy, prověrka 
zaměstnanců, interní vyšetřování 
bezpečnostních událostí, vede-
ní investigativního interview, jak 
spolupracovat s policií, typologie 
pachatelů protiprávního jednání, 
nejčastější chyby při řešení inci-
dentů v organizaci.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16026
AUDIT 
PřIPRAvENOSTI 
NA SElháNí IcT 
ORgANIZAcE

9. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Igor barva, CIA, CISA
Ing. Petr Grešl
RoGIT s.r.o.

úROvEň

Pro středně pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky zodpovědnými za řízení kon-
tinuity podnikání. Seminář je vhod-
ný jak pro organizace veřejné zprá-
vy, tak i pro komerční organizace.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s postupem 
tvorby plánů kontinuity, jejich údrž-
bou a testováním. Popsat roli inter-
ního auditu v tomto procesu.

OBSAh

•   Identifikace potřeb organizace 
ve vztahu k plánům kontinuity.

•   Návrh optimálního řešení ve vzta-
hu k identifikovaným rizikům.

•   Volba optimálních technologií.
•   Volba umístění záložních center.
•   Způsoby zálohování a archiva-

ce dat.
•   Obsah plánů obnovy technické 

infrastruktury.
•   Obsah plánů kontinuity provoz-

ních útvarů.
•   Testování plánů kontinuity.
•   Praxe: Audit plánů kontinuity dle 

ISo/IeC 27002.
•   Cvičení: Identifikace potřeb orga-

nizace, rizikových oblastí a rám-
cový návrh způsobu řešení konti-
nuity podnikání.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16025
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) »

PRINcIPY 
A STANDARDY 
INTERNíhO 
AUDITU

14. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jana báčová, CIA
Česká národní banka

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s postavením 
interního auditu v systému řízení 
a správy společnosti (corporate go-
vernance), základními kontrolními 
koncepty a strukturou Rámce pro-
fesní praxe interního auditu. Dis-
kutovány budou způsoby, jakými 
může interní audit přispět k dobré 
správě společnosti a příklady best 
practice.
Seznámit účastníky se základními 
standardy definujícími úlohu a po-
stavení interního auditu ve společ-
nosti a požadavky na zaměstnance 
interního auditu. Zvláštní pozornost 
bude věnována možnostem přidá-
vání hodnoty, způsobům zajiště-
ní kvality provádění auditu a jejího 
kontinuálního zvyšování prostřed-
nictvím ukazatelů měření výkon-
nosti auditu.

OBSAh

•   Definice IA.
•   Etický kodex IA.
•   Corporate governance (postave-

ní v organizaci, zákazníci IA, při-
daná hodnota IA, ostatní ujišťo-
vatelé).

»

KURZY TvůRČíhO 
PSANí

číslo semináře (variabilní symbol) 

16029

•   Jak důležité jsou proporce – mo-
tiv, akce, následek.

•   Práce s detaily.
•   Debaty nad vlastními texty (před 

začátkem kurzu dostanete domá-
cí úkol – viz. níže).

•   Proč píšeme aneb jaké poučení 
z našeho textu plyne.

•   Praktická cvičení a debata nad 
texty stvořenými na semináři.

  
Formát tréninku:
kurz probíhá ve skupině. Už 
na první hodinu si přineste text 
na téma: Můj nejsilnější záži-
tek. Nejde o úvahu, jak vybrat, 
co bylo ve vašem životě zajímavé, 
ale opravdu zvolit jeden silný záži-
tek a ten popsat v duchu hesla, že 
psaní nesmí být nuda.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

11. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

PhDr. Dana Pravdová emingerová
Ing. klára Dvořáková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

každého, kdo se chce naučit ře-
meslu psaní. Pro začátečníky i po-
kročilé „psavce“. Pro kohokoli, kdo 
potřebuje účinněji sdělovat to, co 
nosí v hlavě – od auditorské zprá-
vy přes přehlednou prezentaci až 
po dobrý blog. 

cíl SEMINářE

Psát jakékoliv texty tak, aby je čte-
nář se zájmem dočetl. 
Firemní oběživo je těžké čtivo, ale 
během kurzu se naučíte, jak psát 
i vnitrofiremní materiály strukturo-
vaně a zajímavě. Prostřednictvím 
„volnějších literárních žánrů“ po-
chopíte, co funguje a jak. Sebelepší 
námět totiž nestačí, pokud se čte-
nář k hlavním myšlenkám nepro-
kouše. Naučíte se, jak skládat text 
tak, aby měl správné tempo. Zjistí-
te, jak důležité je si nejprve ujasnit, 
kdo je vaše cílová skupina, o čem 
chcete psát, pak se toho držet. Své 
texty budete číst, diskutovat o nich 
a současně budete naslouchat je-
den druhému. brzy pochopíte, že 
upřímná zpětná vazba vás dokáže 
posunout kupředu jako blesk.
 
OBSAh

Psaní je řemeslo jako každé jiné.
•   Jak namixovat dobrý text ze 

správných „cihel“.

číslo semináře (variabilní symbol) 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

•   Interní kontrolní systém (obec-
né kontrolní koncepty (CoSo, 
bASeL, SoX, INToSAI, aj.), kon-
trolní prostředí, typy kontrol).

•   Kontrolní techniky.
•   Nezávislost a objektivita (Statut, 

limity vs. přidaná hodnota IA).
•   Výkon s profesionální péčí.
•   Profesní rozvoj.
•   Kvalita IA a její zajištění (moni-

toring, reporting, postupy a zlep-
šování).

•   Terminologie standardů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

JAK ZvýšIT EFEKTIvNOST 
KAPITálOvých 
SPOlEČNOSTí 
ZAlOŽENých úZEMNíMI 
SAMOSPRávNýMI cElKY

»

ložených územními samospráv-
nými celky. 

•   Principy a podmínky finančního 
a ekonomického řízení společ-
ností založených územními sa-
mosprávnými celky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

14. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Josef kutáč, Ph.D. 
ATACo consulting, s.r.o.

úROvEň 

Pro všechny úrovně řízení.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníci územních sa-
mosprávných celků (krajů, sta-
tutárních měst a obcí), jejich or-
ganizačních složek a jimi založe-
ných kapitálových společností (do-
pravních podniků, technických slu-
žeb, vodáren, sportovních zaříze-
ní apod.).

cíl SEMINářE

Seznámit s možnostmi správné-
ho nastavení controllingu v kapitá-
lových společnostech založených 
územními samosprávnými cel-
ky. Definovat technické, provozní, 
ekonomické a finančním požadav-
ky územních samosprávných cel-
ků, které zajistí zvýšení efektivnosti 
jimi založených společností.

OBSAh

•   Definování koncepce a členění 
controllingu, jeho cílů a funkcí.

•   Požadavky controllingu na účet-
ní a operativní evidenci (detail 
účtů, středisek, zakázek, pláno-
vání a sledování využití vlastních 
kapacit aj.).

•   Specifika controllingu kapitá-
lových společností založených 
územními samosprávnými celky.

•   Možnosti průkazného sestavo-
vání a vyhodnocování rozpočtů 
a kalkulací ve společnostech za-

číslo semináře (variabilní symbol) 

16030
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

TYPY AUDITNích 
PROJEKTů. 
KONZUlTAcE

TEchNIKY 
A NáSTROJE 
INTERNíhO 
AUDITU.  
SBěR DAT

15. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Ladislav Rafaj, CIA
Matador Holding, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

obeznámit účastníky semináře 
s technikami a nástroji sběru dat 
z hlediska jejich využitelnosti pro 
jednotlivé typy auditních zakázek 
a jednotlivé druhy dat, respektive 
jejich zdrojů.

OBSAh

•   Relevantní standardy a best 
practices.

•   Typy dat a auditních důkazů.
•   Zdroje dat a auditních důkazů.
•   Techniky získávání dat (dotazo-

vání, pozorování, testy dokumen-
tace, ověření, analýzy).

•   Příprava auditu z pohledu sbě-
ru dat.

•   Sběr dat v průběhu auditu a je-
jich předběžné zpracování.

•   Automatizovaný sběr údajů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16033
SEBEříZENí ANEB 
MůJ ČAS JE MůJ

16. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Vymezit jednotlivé typy zakázek 
IA v souladu se Standardy, tj. jak 
ujišťovací, tak konzultační. V rám-
ci detailnějšího přehledu je před-
ložen přehled různých druhů audi-
tů zaměřených na ověřování sou-
ladu a výkonnosti jak systémů, tak 
operací. Je vysvětlen rozdíl mezi 
nimi a obvyklé schéma procesu 
od plánování přes realizaci po re-
porting a následný monitoring. Po-
dobně je vysvětlen přístup k pora-
denským a ostatním typům audit-
ních zakázek.

OBSAh

•   Přehled zakázek interního au-
ditu.

•   Ujišťovací zakázka.
•   Konzultační zakázka.
•   Ostatní typy zakázek.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

15.–16. BřEZNA 2016
Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

PhDr. Petr Šulc

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen všem, kteří se 
potýkají s organizací a zvládáním 
své práce.

cíl SEMINářE

Podívat se z nadhledu na svou práci 
a identifikovat své nedostatky a zlo-
zvyky, nalézt účinné nástroje a po-
můcky k lepší organizaci své vlast-
ní práce, lépe si zorganizovat svůj 
pracovní i soukromý čas, vytvořit si 
vlastní systém plánování, který Vám 
pomůže a bude Vás hlídat.

OBSAh

•   Příběhy o sebeřízení – inspirace 
i varování.

•   Můj pracovní den/týden – co stí-
hám a co ne; co chci a co nechci 
dělat; na co zapomínám; co jsou 
moji časo žrouti.

•   Tipy a vychytávky pro zvládání 
jednotlivých typů činností.

•   Nástroje sebeřízení: návyky – jak 
je zavést do praxe; priority – jak 
je hlídat a verifikovat.

•   Systém osobního plánování jako 
základ úspěchu – principy, for-
my, proces.

•   Plánovací nástroje – výhody a ri-
zika použití.

•   Stres – co to je, jak mu předchá-
zet, jak jej eliminovat.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16032
číslo semináře (variabilní symbol) 

16031
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

KOMUNIKAcE 
výSlEDKů/  
/ZPRávA

17. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Martin Dohnal
Letiště Praha, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky jak komuniko-
vat výsledky interního auditu, ze-
jména jak projednávat zprávu z in-
terního auditu se zákazníkem a zís-
kávat zpětnou vazbu.

OBSAh

•   Komunikace výsledků – zpráva.
•   Předběžná komunikace se zá-

kazníkem.
•   Komunikace postupových cílů.
•   Komunikace závěrečného výstu-

pu (zprávy).
•   Distribuční schema výstupů.
•   Získávání zpětné vazby/reakce 

od managementu.

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška

ZPRávA Z AUDITNí 
ZAKáZKY

17. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Dr. Antoní Šenfeld, CIA
AXA Česká republika s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Auditní zpráva je hlavním výstu-
pem práce každého interního audi-
tora. Seminář vychází z požadav-
ků Standardů kladených na auditní 
zprávy, poskytuje praktické pomůc-
ky a návody pro psaní poutavých 
a zároveň přesných zpráv, předsta-
vuje jednotlivé etapy přípravy zprá-
vy a upozorňuje na možná úskalí 
při formulaci nápravných opatření.

OBSAh

•   Cíle zprávy interního auditu.
•   Struktura zprávy.
•   Formáty zpráv.
•   Kvalitativní požadavky.
•   Postup přípravy.
•   Zpětná vazba.
•   Specifické situace.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

PRAcOvNí 
DOKUMENTAcE. 
AUDITNí NáZOR. 
hODNOcENí 
A RElEvANcE 
KOMPlETNOSTI 
EvIDENcE
16. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Probrat požadavky Standardů v ob-
lasti dokumentace průběhu, audit-
ní i konzultační zakázky. Jejich cí-
lem je zajistit, aby za účelem spl-
nění cílů zakázky interní auditoři 
identifikovali, analyzovali, hodnotili 
a dokumentovali dostatečné infor-
mace, a zajistit, aby interní audito-
ři dokumentovali související infor-
mace, které podporují závěry a vý-
sledky zakázky. Zároveň je pozor-
nost věnována způsobu uchování 
a zpřístupnění informací vedených 
v pracovní dokumentaci IA.

OBSAh

•   Typy dokumentace v jednotlivých 
fázích auditu.

•   Dokumentace zakázky, audit-
ní spis.

•   Dokumentace auditních závěrů.

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16036
číslo semináře (variabilní symbol) 

16035
číslo semináře (variabilní symbol) 

16034
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 400 (s DPh 2 904)
2 800 (s DPh 3 388)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16039
číslo semináře (variabilní symbol) 

16038
číslo semináře (variabilní symbol) 

16037
AUDIT vNITřNí 
KOMUNIKAcE 
v ORgANIZAcI

EUROPEAN 
MARKET 
INFRASTRUcTURE 
REgUlATION 
(EMIR)

PREZENTAČNí 
DOvEDNOSTI 
– SEBEJISTě 
A PROFESIONálNě

18. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Petr Gavlas 
Česká národní banka

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pracovníky compliance, interní au-
ditory a další pracovníky v bankách 
a jiných finančních institucích.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s problema-
tikou regulace oTC derivátů obsa-
žené v nařízení evropského parla-
mentu a Rady (eU) č. 648/2012 
o oTC derivátech, ústředních pro-
tistranách a registrech obchod-
ních údajů.

OBSAh

•   Povinnost clearingu.
•   Oznamovací povinnost.
•   Řízení rizik u neclearovaných 

oTC derivátů.
•   Vnitroskupinové výjimky.
•   Ústřední protistrany.
•   Registry obchodních údajů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

17.–18. BřEZNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Hana ondrušková

úROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Interní auditory včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

cíl SEMINářE

Cílem je naučit se působit při pre-
zentaci nebo i jiné formě projevu 
sebejistě, bez zbytečných projevů 
trémy a profesionálně. 

OBSAh

•   Jak se k prezentaci postavit.
•   Co si připravit, na co nezapo-

menout.
•   Jak o prezentaci správně pře-

mýšlet, abychom neznudili po-
sluchače.

•   Jak udělat nudné téma zajímavé 
a přitáhnout pozornost.

•   Specifika krátké prezentace 
na poradě nebo při projednávání 
zprávy z auditu.

•   Řeč těla a zvládání trémy.
•   Zvládnutí vlastního projevu.
•   Pro zájemce trénink na kameru – 

ale samozřejmě nebudeme niko-
ho nutit násilím.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

17. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group, s.r.o., PF Uk 

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabý-
vajícím se vnitřní komunikací v or-
ganizaci a jejím vztahem ke zvyšo-
váním výkonu a odstraňování ne-
dostatků ve fungování soukromých 
i veřejných organizací. 

cíl SEMINářE

Audit komunikace představuje no-
vou oblast vnitřního auditu zabý-
vající se rozborem a posouzením 
vnitřní komunikace v organizaci. 
Zaměřuje se na slabiny v této ko-
munikaci a navržení cest jejich od-
stranění, a to jak z hlediska obsa-
hu a formy předávaných informací, 
tak způsobu jejich sdělování. 

OBSAh

•   Audit vnitřní komunikace, jeho 
cíle a funkce.

•   Význam vnitřní komunikace pro 
výkonnost a plnění úkolů orga-
nizace.

•   Na co by se měl audit vnitřní ko-
munikace zaměřit.

•   Metody, průběh a organizace au-
ditu vnitřní komunikace.

•   Závěry a doporučení auditu vnitř-
ní komunikace, prezentace vý-
sledků auditu komunikace vede-
ní organizace.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16041
číslo semináře (variabilní symbol) 

16040
AUDIT OD A DO Z

21. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři a další vedoucí pra-
covníci bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

cíl SEMINářE

Na praktických příkladech poskyt-
nout komplexní pohled na pro-
ces auditu v členění po jednotli-
vých fázích, včetně rozdělení odpo-
vědností.

OBSAh

•   Plánování činnosti interního au-
ditu.

•   Příprava jednotlivých auditních 
zakázek (vč. praktického cvi-
čení).

•   Výkon auditu.
•   Tvorba výstupů z auditu.
•   Ukončení auditu.
•   Monitoring nápravných opatření.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

PROgRAM PRO 
ZABEZPEČENí 
A ZvYšOváNí KvAlITY 
INTERNíhO AUDITU JAKO 
NáSTROJ PRO ZAJIšTěNí 
úČINNOSTI UJIšťOvAcí 
ZAKáZKY

21. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň 

Pro pokročilé auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu,  
senior auditor. 

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit ma-
nažery IA s naplňováním požadav-
ků standardů 1300, 1310 a 1311 
na přijetí programu pro zabezpeče-
ní a zvyšování kvality interního au-
ditu. bude probráno členění a do-
poručený obsah programu kvality 
a na vzorovém příkladu sestavené-
ho programu se účastníci seznámí 
s dopady požadavků průběžného 
i pravidelného hodnocení kvality 
na řízení práce auditorů a realizaci 
zjišťovacích zakázek. Součástí pro-
gramu budou i zkušenosti externí-
ho hodnotitele z hodnocení kvality 
IA a příklady typických odchylek. 

OBSAh

•   Obsah a forma Programu pro za-
bezpečení a zvyšování kvality IA.

•   Formalizace jednotlivých typů in-
terního a externího hodnocení 
kvality činnosti IA.

•   Role a odpovědnost vedoucího 
interního auditu při uplatňování 
Programu kvality.

•   Postupy a zkušenosti s interním 
hodnocením kvality činnosti IA.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

PREvENcE 
lEgAlIZAcE výNOSů 
Z TRESTNÉ ČINNOSTI 
A FINANcOváNí 
TERORISMU

číslo semináře (variabilní symbol) 

16043
číslo semináře (variabilní symbol) 

16042
EFEKTIvNí 
vEDENí PORAD

23. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. ondřej Šedivý

URČENO PRO

Pro všechny úrovně.

cíl SEMINářE

Stále více času trávíme na různých 
schůzkách a poradách, jejichž cí-
lem je nejspíše nás co nejvíce zdr-
žet od práce nebo nás rovnou unu-
dit k smrti. A přitom se jedná 
o jednu z nejefektivnějších forem 
skupinového rozhodování a komu-
nikace. Pokud chcete vést porady 
tak, jak se má, být efektivní a do-
sahovat snadno vytčených cílů, 
je seminář efektivní vedení porad 
právě pro vás.

Na semináři můžete:
•   získat rady a tipy pro úspěšné 

vedení porad, 
•   naučit se jasně specifikovat cíl 

porady,
•   stanovit optimální strukturu po-

rady,
•   zlepšit komunikaci s účastní-

ky porady,
•   zvýšit efektivitu porad.

OBSAh

•   Kdy a jak vytvořit pozvánku.
•   Co si na poradu připravit.
•   Struktura porady.
•   Jak poradu vést.
•   Následné aktivity. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

městnanců, provádění meziná-
rodních sankcí a zpracování hod-
notící zprávy, atd.).

•   Hlavní změny vyplývající z při-
pravované novely AML zákona.

•   Požadavky kladené na vnitřní 
AML/CFT předpis(y) a na postu-
py uplatňované v praxi. 

•   Aktuální příklady nedostatků zjiš-
těných v rámci AML/CFT kontrol-
ní činnosti (realizované zejména 
u bank a družstevních záložen) 
a modelové případové studie. 

•   Diskuze.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

22. BřEZNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jitka komárková,
Česká národní banka

úROvEň

Pro začátečníky.

URČENO PRO

AML a compliance pracovníky, pra-
covníky interního auditu a pro další 
zaměstnance, kteří se podílí na pl-
nění AML/CFT povinností.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače se základní-
mi pojmy a povinnostmi, které vy-
plývají z aktuální právní úpravy ob-
lasti AML/CFT a přispět tak k jejich 
efektivnímu pochopení, upozor-
nit na hlavní změny, které přinese 
připravovaná novela AML zákona. 
Na praktických příkladech a přípa-
dových studiích poukázat na ne-
dostatky a chyby, které byly nej-
častěji zjišťovány v rámci kontrolní 
činnosti vykonávané ČNb v oblas-
ti AML/CFT.

OBSAh

•   Úvod do problematiky, základní 
pojmy a souvislosti, vývoj práv-
ní úpravy.

•   Průběh kontroly realizované ČNB 
v oblasti AML/CFT.

•   Hlavní povinnosti a požadavky 
vyplývající z aktuálního znění zá-
kona č. 253/2008 Sb. a z vy-
hlášky ČNb č. 281/2008 Sb. 
(identifikace klienta, kontrola kli-
enta, rizikový profil a kategori-
zace klienta, podezřelé obchody 
a jejich oznamování, školení za-
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 400 (s DPh 2 904)
2 800 (s DPh 3 388)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16046
číslo semináře (variabilní symbol) 

16045
číslo semináře (variabilní symbol) 

16044
PRAKTIcKÉ 
POUŽITí ANAlýZY 
RIZIK PřI 
INTERNíM AUDITU

PRácE INTERNíhO 
AUDITORA 
S ExcElEM 2010

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

RIZIKA ZáKONA 
č. 181/2014 Sb., 
O KYBERNETIcKÉ 
BEZPEČNOSTI 
POhlEDEM ADvOKáTA 
A INTERNíhO 
AUDITORA

1. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Petr Vácha, CIA
ČD Cargo, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Všechny interní auditory. 

cíl SEMINářE

kvalitativní analýza rizik zcela jis-
tě nepatří mezi postupy, které jsou 
dnes a denně používány při kaž-
dém auditním šetření. Při někte-
rých typech auditů však může být 
použití jednoduché kvantitativní 
analýzy rizik přínosné. Při tomto se-
mináři si ukážeme obecně i na pří-
kladu, kdy a jak může interní audi-
tor analýzu rizik efektivně použít.
 
OBSAh

•   Úvod.
•   Jednoduchá analýza rizik: identi-

fikace a ohodnocení aktiv, iden-
tifikace rizik (hrozeb) a odhad 
pravděpodobnosti jejich uplatně-
ní, odhad potenciální škody v dů-
sledku uplatnění rizika, výpo-
čet očekávané roční ztráty (ALe 
= Annualized Loss expectancy), 
opatření k minimalizaci očekáva-
né roční ztráty včetně odhadu ná-
kladové efektivnosti a návratnosti.

•   Typy auditů vhodné pro použi-
tí jednoduché analýzy rizik a pří-
klad použití.

•   Prezentace výsledků auditu pro-
vedeného za použití jednoduché 
analýzy rizik.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

29.–30. BřEZNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Mgr. Jiří Horáček  
Ing. Radek Ščotka, MbA  
Argeus, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracov-
níky, interní auditory, kontrolní pra-
covníky, manažery.

cíl SEMINářE

Cílem je demonstrovat možná rizi-
ka kybernetické bezpečnosti pohle-
dem advokáta a interního auditora.

OBSAh

•   Povinné osoby ve vztahu ke ky-
ber bezpečnosti.

•   Vyhovuje většina společnos-
tí v ČR nárokům na kyber bez-
pečnost?

•   Sytém řízení kyber rizik.
•   Návrh interního auditu kyber 

bezpečnosti.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

29.–30. BřEZNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Marie Miková 

URČENO PRO

Pracovníky, kteří zadávají data, 
kteří potřebují pracovat s daty ulo-
žené v tabulce, seznamu a s daty 
uloženými v dílčích datových struk-
turách.

úROvEň

Středně pokročilí.

cíl SEMINářE

Seznámit se s nástroji a metoda-
mi: při práci s daty, jejich analýzy 
a grafického zobrazení dat.

OBSAh

•   Formátování čísel, vytváření 
vlastního formátu čísel.

•   Ověření dat, tipy pro práci s ově-
řením dat.

•   Výpočty s funkcemi, podmíně-
né výpočty.

•   Grafy, výběr dat, volba typu gra-
fu, formátování grafu.

•   Práce s rozsáhlými tabulkami: 
řazení, filtrování, souhrny, pře-
hledy.

•   Analýza dat pomocí kontingenč-
ních tabulek a kontingenční-
ho grafu.

•   Analytické nástroje, popisná sta-
tistika, vzorkování…

•   Tvorba maker pomocí záznamu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)»

AUDIT 
vE SlUŽBách

číslo semináře (variabilní symbol) 

16048
číslo semináře (variabilní symbol) 

16047
REAlIZAcE 
A DOKUMENTOváNí 
AUDITNích ZAKáZEK

4. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři a další vedoucí pra-
covníci bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

cíl SEMINářE

Na praktických příkladech nastínit 
možný přístup k realizační fázi au-
ditních zakázek, výběru auditních 
technik, dokumentování auditní 
činnosti a vedení záznamů.

OBSAh

•   Příprava zakázky.
•   Program auditu.
•   Výkon auditu.
•   Vedení auditní dokumentace.
•   Formulace výsledků.
•   Komunikace s managementem 

v jednotlivých fázích.
•   Praktické pomůcky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

•   Povinnosti poskytovatelů služeb.
•   procesy uvnitř společnosti zajiš-

ťující chod společnosti – mana-
žerské a administrativní zázemí, 
zaměstnanci společnosti, marke-
ting, standardy. 

•   Odbornost, odpovědnost 
za správné poskytování služby, 
akreditace, certifikace. 

•   vzdělávání poskytovatelů služeb.
•   zpětná vazba hodnocení úspěš-

nosti poskytování služby.
•   Metodika provádění auditu.
•   Výstup z auditu.
•   Nápravná a preventivní opatření.
•   Audit a lidé, komunikace.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

1. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Anna Stanková

úROvEň

Pro začátečníky a mírně pokročilé.

URČENO PRO

Auditory zabývající se audity 
ve službách.

cíl SEMINářE

Poukázat na společné a specifické 
rysy auditů ve službách. 

OBSAh

•   Audit ve službách jako specifický 
audit se zaměřením na spokoje-
nost zákazníka (klienta).

•   Definice služby.
•   Typ auditu.
•   Procesní audit – procesy a pro-

cedury nastavené pro fungování 
subjektu s cílem co nejvíce uspo-
kojit klienta. 

•   Audit efektivity – evidence 
a „měření“ výkonnosti proce-
sů uvnitř společnosti poskytující 
službu podle metody „6e“. kva-
lita vs cena.

•   Audit shody – dodržování nasta-
vených vnějších a vnitřních pra-
videl, norem a postupů pro od-
borné poskytnutí služby klien-
tovi, zda jsou aplikovány správ-
ně a zda jsou také správně do-
držovány.

•   Cíle a kritéria auditu.
•   Práva a očekávání uživatelů (kli-

entů) služeb.
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

AUDIT 
PERSONálNích 
RIZIK

»
cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

16050
číslo semináře (variabilní symbol) 

16049

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

•   Rizika spojená s nevhodným od-
měňováním.

•   Motivace zaměstnanců v rozporu 
se zájmy podniku. 

•   Nespokojenost zaměstnan-
ců a porušení „psychologické 
smlouvy“.

•   Prevence personálních rizik: de-
set hlavních kroků.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

OD KONTROl 
K POJIšTěNí – 
PRAKTIcKÉ ASPEKTY 
říZENí RIZIK 
vE SPOlEČNOSTI

5. DUBNA 2016 

PřEDNášEJící

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group, s.r.o., PF Uk 

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabýva-
jícím se rozborem, prevencí a ome-
zováním organizačních rizik, i ma-
nažerům a specialistům v oblas-
ti personálního řízení a zvyšování 
kvality managementu. 

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit s hlav-
ními zdroji rizik spojených s lid-
ským faktorem, především těmi, 
kterým organizace většinou nevě-
nují systematickou pozornost. Jde 
o rizika spojená s nevhodným vý-
běrem a povyšováním zaměstnan-
ců, nesprávným řízením jejich vý-
konu (zadáváním, vysvětlením 
a kontrolou úkolů), nevhodným od-
měňováním a chybnou motivací. 
Metodou semináře je výklad, mo-
derovaná skupinová diskuse a vý-
měna zkušeností.

OBSAh 

•   Hlavní zdroje personálních rizik.
•   Rizika přijetí nesprávných osob.
•   Rizika nevhodného povyšování 

zaměstnanců do vedoucí funkce 
(Peterův princip).

•   Rizika nesprávného řízení výko-
nu: nesprávné zadání a kontrola 
pracovních úkolů.

4. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISA
PricewaterhouseCoopers  
Česká republika, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

odborníky v oblasti řízení rizik, 
compliance, interní audit.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s principy ří-
zení rizik v nebankovních společ-
nostech.

OBSAh

•   Definice základních pojmů při ří-
zení rizik.

•   Cvičení – pochopení rizik.
•   Různé rámce pro řízení rizik 

(SoX, CoSo, CobIT, CRAMM, 
ISo,..) a jak s nimi pracovat.

•   Cvičení – typické hrozby a rizika 
pro firmy.

•   Postup a nejlepší praxe v oblas-
ti řízení rizik.

•   Záchranné brzdy BCP/DRP a je-
jich použití.

•   Pojištění v rámci procesů říze-
ní rizik.

•   Co lze a nelze, co je a není vhod-
né pojistit.

•   Nejlepší praxe v oblasti řízení po-
jištění v podniku, funkce audit.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

cena člen / nečlen ČIIA

»

AUDIT IT 
BEZPEČNOSTI 
NA DOMÉNě 
A SíTích

•   Zabezpečení vzdálené plochy 
a terminálového serveru.

•   Vzdálený přístup do sítě, VPN, 
RADIUS servery.

•   Obrana proti napadnutí vzdále-
ného připojení do sítě a hlasové-
ho spojení.

•   Audit zabezpečení mobilních uži-
vatelů.

•   Druhy útoků, jejich detekce 
a audit.

•   Nastavení zaznamenávání 
do logů a zálohování, audit kont-
roly logů a zálohování.

•   Zabezpečovací prvky: IDS/IPS, 
DLP, FlowMon, SIEM atd.

•   Pravděpodobné chyby, které bu-
deme zejména vyhledávat.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16051
číslo semináře (variabilní symbol) 

16052

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

7. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan bukovský 
Česká exportní banka, a.s.

úROvEň 

Pro středně pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory. 

cíl SEMINářE

objasnit, jakými základními postu-
py lze auditovat sítě.

OBSAh

•   „Dobrá praxe“ podle ISO 27001 
a dalších směrnic.

•   Penetrační testy.
•   Active directory. 
•   Controllery, domény a foresty.
•   Potřebné úvodní informace (se-

znam počítačů, serverů, popř. 
aktivních prvků).

•   K čemu slouží demilitarizova-
ná zóna. 

•   Otevřené porty.
•   Údaje o Vaší síti ve veřejně do-

stupných zdrojích.
•   K čemu slouží service packy 

a patche.
•   Nastavení elektronické pošty 

a WWW serveru.
•   Prověrka aktivních prvků.
•   Některé slabiny často zneužíva-

né hackery.
•   Architektura sítě, NAT, proxy, fi-

rewall.
•   Zabezpečené protokoly (SSH, 

SSL, IPSeC, keRbeRoS apod.).

INTERNí AUDITOR 
ISO 9001 (REvIZE 
NORMY 2015)

6. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Veronika Jeřábková
Dům zahraniční spolupráce

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovníci, 
kteří se podílejí na udržování a roz-
víjení systému managementu kvali-
ty, manažery.

cíl SEMINářE

Seznámit s požadavky normy ISo 
9001 s důrazem na změny revize 
vycházející v roce 2015 a dopady 
do oblasti auditu.

OBSAh

•   Historie a vývoj norem ISO 
9001.

•   Terminologie norem – definice 
pojmů.

•   Struktura normy a důraz na změ-
ny dle poslední revize.

•   Praktická aplikace normy.
•   Dopady v auditování vyplývají-

cí z revize. 
•   Realizace auditu.
•   Seminář je zakončen testem 

s ověřením znalostí požadav-
ků normy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16054
číslo semináře (variabilní symbol) 

16053

cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)»

AUDIT 
hOSPODAřENí 
PříSPěvKOvých 
ORgANIZAcí

8. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

blažena Petrlíková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky a jimi zřizované or-
ganizace.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s právní úpra-
vou zásad hospodaření příspěvko-
vých organizací, zřizovaných or-
ganizačními složkami státu nebo 
územními samosprávnými celky tak 
aby s pomocí získaných dovedností 
mohli provádět výkon kontroly a in-
terního auditu v příspěvkových or-
ganizacích zřizovaných oSS. 

OBSAh

•   Výklad ustanovení zákona 
č. 218/2000 Sb., týkajících se 
vzniku právní subjektivity Po.

•   Základní principy hospodaření 
Po zřizovaných oSS.

•   Výklad ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., týkajících se 
vzniku právní subjektivity Po.

•   Základní principy hospodaření 
Po zřizovaných ÚSC.

•   Tvorba a použití zdrojů peněž-
ních fondů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

OBSAh

Princip řídící kontroly.
•   Vysvětlení stěžejních pojmů, 
•   Základní typy ŘK, 
•   Hlavní finanční a majetkové ope-

race.
Specifika řídící kontroly v různých 
organizací.
•   Organizační složky státu,
•   Územní samosprávné celky,
•   Příspěvkové organizace,
•   Malé organizace.
Řídící kontrola a informační sys-
témy.
•   Elektronický podpis,
•   Časové razítko,
•   Doklad o provedené řídící kon-

trole,
•   Střednědobá archivace.
Ukázka řešení.
•   Malá organizace,
•   Velká organizace,
•   ÚSC a jimi zřizované (příspěvko-

vé) organizace.
Integrace ekonomických systémů 
a nástrojů pro výkon Řk.
Doporučení pro praxi.
Diskuze a sdílení dobré praxe. 
•   Praktické příklady řešení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

ElEKTRONIZAcE 
výKONU říDící 
KONTROlY – 
POMOc A NáSTROJ 
PRO AUDITORY

8. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. ondřej Jaroš
Dynatech s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky organizací od-
povědných za nastavení řídící kon-
troly, pracovníky vykonávající ří-
dící kontrolu, interní auditory a IT 
pracovníky v organizacích veřej-
né správy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (obce, kraje) 
a jimi zřizované (příspěvkové) or-
ganizace.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s možností automatizace ří-
dící kontroly s využitím IT nástrojů. 
Náplň semináře postihuje proble-
matiku a specifika možnosti využi-
tí automatizovaných nástrojů v růz-
ných organizacích veřejné správy 
a jimi zřizovaných organizací (oSS, 
ÚSC, Po) a to bez ohledu na veli-
kost. kurz poskytuje praktický ná-
vod a ukázku možných řešení dle 
výkonnosti organizace s ohledem 
na legislativní požadavky. Dalším 
cílem je předání praktických zku-
šeností s integrací mezi systémy ří-
dící kontroly a ekonomickými sys-
témy. Součástí kurzu je také disku-
ze nad dosud využívanými nástroji 
ve Vašich organizacích.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16056
číslo semináře (variabilní symbol) 

16055
KORUPČNí 
RIZIKA? ŽáDNý 
PROBlÉM!

»
cena člen / nečlen ČIIA

JAK NAPSAT 
SPRávNě 
AUDIT REPORT 
v ANglIcKÉM 
JAZYcE

•   Speciálně pro auditory a interní 
auditory jsme připravili tento vy-
soce interaktivní seminář, kde se 
naučíte jak vytvářet zprávy, které 
se snadno píšou, ale také snad-
no čtou. A co navíc, je jim snad-
né porozumět.

•   Definice Audit Reportu a jeho 
částí.

•   Best Practices při vytváření zpráv 
o interním auditu.

•   Co zahrnout a nezahrnout do Au-
dit Reportu. 

•   Základní části každého druhu 
Audit Reportu.

•   Jak správně vymezit kredibilitu 
dokumentu.

•   Principy jasné a stručné písem-
né zprávy.

•   Jak argumentovat zjištění a sho-
dy/neshody.

•   Jak zvolit správné jazykové pro-
středky pro různé části reportu 
a různé publikum.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

cena člen / nečlen ČIIA

11. DUBNA a 28. DUBNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Sylva Novotná
Milan Šudoma  
Nolama s.r.o.

úROvEň

Mírně pokročilý.

URČENO PRO

Interní auditory, kteří svoje audit 
reporty píší v anglickém jazyce.

cíl SEMINářE

1. Přesné vymezení reportu a dodr-
žování dané struktury.
2. oddělení „zrna od plev“, tedy 
schopnost zdůraznit důležitá fak-
ta a zjištění.
3. Poznání publika – čtenářů doku-
mentů a přizpůsobení jazyka jed-
notlivým skupinám.
4. Použití jasného, konzistentního 
a srozumitelného stylu psaní.
5. Nastavení vhodného tónu pro 
sdělení závažnosti zjištění.
6. Jak získat pozornost čtenáře
Tento kurz je ideální pro auditory, 
interní auditory, konzultanty, kte-
ří v rámci svojí práce zpracovávají 
dokumenty v anglickém jazyce pro 
různorodé publikum.

OBSAh

•   Audit je hotov, zjištění jsou za-
znamenána a nastal čas sepsat 
závěrečnou zprávu = audit re-
port. Pro většinu auditorů nejú-
navnější a nejnáročnější část ce-
lého procesu.

11. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

JUDr. Jan Horník, Ph.D.
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže  
a tělovýchovy ČR

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a zejména vedou-
cí zaměstnance/představené ve ve-
řejné správě i komerčních organi-
zacích.

cíl SEMINářE

Seznámení účastníků s metodou 
identifikace korupčních rizik, jejich 
ohodnocováním a stanovení účin-
ných opatření k těmto rizikům.
Praktický nácvik identifikace ko-
rupčních rizik, jejich ohodnocení 
a sestavení mapy korupčních rizik. 

OBSAh

•   V rámci semináře bude podrobně 
vysvětleno zejména následující:

•   pojem korupce a její charakteris-
tiky a projevy, 

•   pojem riziko a metody jeho 
ohodnocení,

•   Paretovo pravidlo,
•   stanovení účinného opatření k ri-

ziku,
•   katalog rizik, mapa rizik a jak 

s ní pracovat.
Praktické cvičení k sestavení ka-
talogu a mapy korupčních rizik 
úřadu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16059
číslo semináře (variabilní symbol) 

16058
číslo semináře (variabilní symbol) 

16057
cOMPlIANcE 
OČIMA 
cOMlIANcE 
OFFIcERA

12. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

JUDr. Jiří Heneberk
Compllex, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Corpo-
rate Compliance.

cíl SEMINářE

Vysvětlení postavení a úlohy com-
pliance officera v rámci corporate 
governance a představení hlavních 
zásad a postupů zajištění compli-
ance funkce.

OBSAh

•   Organizace funkce compliance.
•   Inspirace z finančního sekto-

ru (basel, CRR), role v řídícím 
a kontrolním systému.

•   Zásady a postupy zajišťování 
funkce compliance.

•   Příklad úpravy z finančního sek-
toru.

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška

cOMPlIANcE 
OČIMA MANAŽERA

12. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Filip Vančo
Home Credit International a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Corpo-
rate Compliance.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základními 
aspekty funkce Compliance a ně-
kterými koncepčními souvislostmi.

OBSAh

•   Regulovaná odvětví, dohled, 
kontrola, souvislosti a důsledky.

•   Právo, legislativní proces a zdro-
je a prameny regulace.

•   Koncept a cíle Compliance.
•   Compliance jako součást Corpo-

rate Governance.
•   Základní principy Compliance.
•   Nastavení funkce Compliance 

v organizaci.
•   Náplň činnosti funkce Complian-

ce – oprávnění a povinnosti.
•   Nástroje řízení Compliance.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

MEZINáRODNí 
RáMEc PROFESNí 
PRAxE INTERNíhO 
AUDITU – OD TEORIE 
K PRAxI

12. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Petr kheil
Česká spořitelna, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři ze všech sektorů 
(banky, veřejná správa, průmysl).

cíl SEMINářE

Účastníci semináře budou sezná-
meni s aktuálními změnami v Me-
zinárodním Rámci profesní pra-
xe interního auditu, včetně analýzy 
jednotlivých částí Rámce a jejich 
aplikací v praxi interního auditu.

OBSAh

•   Aktuální obsah Rámce IIA (změ-
na architektury Rámce IIA 
od 07/2015).

•   Složení Rámce IIA – jednotlivé 
komponenty – mise, poslání, de-
finice … (nezávislost IA, výbor 
pro audit…).

•   Standardy řady 1000.
•   Standardy řady 2000.
•   Metodické ukotvení v českém 

prostředí (specifika finančního 
sektoru, veřejná správa, IT).

•   Budoucnost Rámce IIA a profese 
IA – aktuální světové trendy. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)
cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

16061
číslo semináře (variabilní symbol) 

16060
cOMPlIANcE 
Z POhlEDU 
TRESTNěPRávNí 
ODPOvěDNOSTI 
FIREM v PRAxI

»

TRESTNÉ ČINY 
v OBlASTI 
NESROvNAlOSTí

14. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Tereza kolafová, CFe
ernst & young, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Corpo-
rate Compliance.

cíl SEMINářE

Představit problematiku trestně-
právní odpovědnosti firem v Čes-
ké republice, pochopit odpověd-
nost společnosti a managementu 
a možné dopady porušení této od-
povědnosti a jak jim předcházet, 
a na praktických příkladech v Čes-
ké republice a zahraničí ilustrovat 
postup regulátora a orgánů činných 
v trestním řízení.

OBSAh

•   Vymezení problematiky trestně-
právní odpovědnosti firem v Čes-
ké republice. 

•   Legislativní rámec a zkušenos-
ti s trestněprávní odpovědností 
v zahraničí. 

•   Americký zákon Foreign Corrupt 
Practices Act, britský Uk bribery 
Act a známé kauzy.

•   Aktuální trendy trestněprávní od-
povědnosti v České republice – 
statistiky a případy z praxe.

•   Nástroje předcházení možným 
trestním postihům firem.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

z praxe vysvětlit postupy orgánů 
činných v trestním řízení s od-
kazem na jednotlivá ustanovení 
trestního řádu.

•   Legislativní a institucionál-
ní rámec boje proti podvodům 
a ochrany finančních zájmů eU 
v rámci činnosti Centrálního kon-
taktního bodu sítě AFCoS (Ckb 
AFCoS), role evropské komi-
se, resp. úřadu oLAF jeho part-
nerů v členských zemích na poli 
boje proti podvodným jednáním 
a ukázka praktických příkladů 
vyšetřovaných úřadem oLAF.

•   Seznámit s pojmem nesrovna-
lost – význam, definice, práv-
ní rámec, mechanizmus vzniku 
nesrovnalostí, druhy nesrovna-
lostí, spolupráce s řídícími orgá-
ny a Lokálními kontaktními body 
sítě AFCoS v České republice, 
hlášení nesrovnalostí na národní 
a evropské úrovni (úřadu oLAF), 
příklady nesprávně kvalifikova-
ných nesprávností. 

•   Seznámit účastníky se statistic-
kou a věcnou analýzou počtu hlá-
šení nesrovnalostí v evropském 
měřítku za programové období 
2007-2013 a rok 2014, srovná-
ní počtu hlášení a celkových čás-
tech s ostatními členskými země-
mi eU, rozbor případových stu-
dií hlášení nesrovnalostí, příklady 
pochybení či slabých stránek pro-
cesu hlášení nesrovnalostí jak 
z pohledu České republiky, tak 
auditních orgánů eU, spolupráce 
s orgány činných v trestním říze-
ní a auditními orgány s cílem od-
halit a postihnout případná proti-
právní jednání.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

13. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Martina Uhrinová  
Ministerstvo financí ČR

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen všem pracovní-
kům, kteří se setkávají s problema-
tikou nesrovnalostí a snaží se určit, 
která nesrovnalost je podezřením 
z trestného činu.

cíl SEMINářE

V rámci teoretického rámce a ana-
lýzy případových studií z policejní 
praxe a praktických zkušeností Mi-
nisterstva financí poskytnout ucele-
ný obraz o problematice boje pro-
ti podvodům a ochrany finančních 
zájmů eU v České republice a se-
známit posluchače s nejčastější-
mi formami trestné činnosti v dané 
oblasti na praktických příkladech.
 
OBSAh

•   Seznámit posluchače interak-
tivní formou a s využitím prak-
tických příkladů trestné činnos-
ti v oblasti poškozování finanč-
ních zájmů evropského spole-
čenství. Příklady vycházejí jed-
nak z konkrétní  policejní praxe 
a jednak ze zkušeností Minister-
stva financí, odboru Monitorová-
ní nesprávností.  

•   Na praktických příkladech se 
základními formami trestných 
činů, kvalifikovat tyto trestné 
činy v návaznosti na trestní záko-
ník a na praktických příkladech 



39

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16063
číslo semináře (variabilní symbol) 

16062
JAK ZvýšIT 
vlASTNí JISTOTU 
A PROFESIONAlITU 
PřI PREZENTAcích

»

AUDIT SYSTÉMU ZADáváNí 
vEřEJNých ZAKáZEK, 
vČ. ZADáváNí PODlE 
NOvÉ PRávNí úPRAvY 
PřEDPOKláDANÉ OD ROKU 
2016 – PříPADOvá STUDIE

o veřejných zakázkách (změny, 
jejich příčiny a dopady).

•   Význam interní úpravy zadávání 
veřejných zakázek.

•   Plánování a příprava auditu; vý-
znam a postupy předběžného še-
tření, popis systému a procesů 
zadávaní veřejných zakázek a ri-
zika s nimi spojená.

•   Program auditu (cíle, obsah, 
kontext s riziky a dalšími faktory 
souvisejícími se zadáváním ve-
řejných zakázek). 

•   Provádění auditu (postupy a je-
jich výběr).

•   Auditní zjištění a doporučení 
(atributy zjištění, shrnutí základ-
ních typů zjištění, kontext dopo-
ručení se zjištěními).

•   Principy sestavení a projednání 
auditorské zprávy. 

•   Monitoring výsledků auditu 
(možné přístupy).

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

14. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. ondřej Šedivý

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory.

cíl SEMINářE

Umění zaujmout publikum, jasně 
strukturovat své myšlenky a pouta-
vě prezentovat, mnohdy rozhodu-
je o úspěchu dlouhodobé práce ce-
lých týmů. V rámci programu Pre-
zentační dovednosti pro interní au-
ditory se naučíte: 
•   zvýšit vlastní jistotu a profesiona-

litu při prezentacích,
•   zefektivnit přípravu na prezen-

taci,
•   naučit se jasně strukturovat pre-

zentaci,
•   zlepšit komunikaci s publikem,
•   pilovat vlastní prezentační styl.

OBSAh

•   Význam úspěšné prezentace.
•   Tréma a stres.
•   Příprava a struktura prezentace.
•   Efektivní komunikace při pre-

zentaci.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

15. DUBEN 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního auditu, ří-
zení rizik a compliance a pracovní-
ky těchto útvarů, a dále pro vedou-
cí pracovníky/pracovníky participu-
jící na procesech zadávání veřej-
ných zakázek. 

cíl SEMINářE

Připravit posluchače na změny 
právní úpravy zadávání veřejných 
zakázek předpokládané v roce 
2016 (návrh zákona o zadává-
ní veřejných zakázek byl předložen 
vládou Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR dne 27. 10. 2015; po-
žadované nabytí účinnosti nejpoz-
ději 18. 4. 2016 – pozdější účin-
nost, dle MMR, ohrožuje čerpá-
ní fondů eU). Seznámit poslucha-
če interaktivní formou (s využi-
tím praktických příkladů) s práv-
ním rámcem a postupy při audi-
tu zadávání veřejných zakázek, po-
čínaje jeho přípravou, až po sesta-
vení a projednání auditorské zprá-
vy a monitoring plnění nápravných 
opatření (akčního plánu).

OBSAh

•   Úvod. 
•   Právní rámec zadávání veřejných 

zakázek podle nového zákona 
o zadávání veřejných zakázek 
a jeho porovnání s právním rám-
cem zákona č. 137/2006 Sb., 
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1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)
cena člen / nečlen ČIIA

»

18. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MbA
ernst & young, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníci/interní audito-
ři/manažeři/koordinátoři/vlastníci/
analytici rizik a zájemci z podni-
ků i veřejné správy potřebující kon-
centrovaný přehled moderní pra-
xe řízení rizik s řadou praktických 
příkladů.

cíl SEMINářE

Podat ucelený a koncentrovaný 
přehled současné praxe komplex-
ního řízení rizik. Uvést praktické 
ukázky a případové studie úspěšné 
praxe řízení rizik jak v podnicích, 
tak ve veřejné správě. Předat dlou-
hodobé zkušenosti z mnoha úspěš-
ných projektů z oblasti řízení rizik 
(analýzy, návrhy, implementace, 
konsolidace, audity, školení) v pod-
nicích a veřejné správě.

OBSAh

•   Základní pojmy, historie vzniku, 
podněty, přínosy a požadavky 
(např. zákonné). 

•   Komplexní přístup k řízení rizik 
a jeho součásti.

•   Současné standardy nejlepší pra-
xe řízení rizik, terminologie, kla-
sifikace, členění rizik do skupin 
a kategorií – praktická ukázka.

•   Strategie, principy a politika ří-
zení rizik v podnicích a veřejné 

KOMPlExNí 
říZENí RIZIK  
OD A DO Z

číslo semináře (variabilní symbol) 

16065
číslo semináře (variabilní symbol) 

16064
SW PODPORA PROcESů 
KYBERNETIcKÉhO 
ZáKONA – NASTAvENí, 
OvláDáNí A říZENí 
POMOcí SW ARM – 
AcTIvE RISK MANAgER, 
PříPADOvá STUDIE

»

•   ohodnocení rizik,
•   mitigace rizik,
•   návrh reportování dle zákona.

Odpoledne – 2. Blok – praktické 
ukázky, cvičení
•   Ukázka SW ARM,
•   Ukázka zavedení,
•   Nastavení ARM,
•   Karta rizika,
•   Rizika váhy definování,
•   Reportování dle zákona – tvorba 

reportů, reportování emailem,
•   případová studie.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

15. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. bc. Petra Mynářová  
Datacons s.r.o.

úROvEň

Znalosti z oblasti kybernetického 
zákona.

URČENO PRO

Pracovníky v oblasti risk manage-
mentu, auditu, controllingu a fi-
nancí. IT pracovníky pro řízení rizik
Pracovníky zabývající se zvyšová-
ním výkonnosti podniku. oddělení 
interního auditu, účetnictví a trea-
sury. Vedoucí pracovníky ze všech 
oblastí řízení podniku.

cíl SEMINářE

V rámci našeho školení vás uve-
deme do problematiky kybernetic-
kého zákona. V rámci odpolední-
ho bloku vás naučíme jak vést pro-
cesy v rámci SW Active risk mana-
gement.
Vedení procesů v ARM plně odpo-
vídá kybernetický zákon. 

OBSAh

  Dopoledne – 1. Blok
•   výklad kybernetického zákona,
•   riziko – základní přehled, poj-

my, druhy,
•   vztah rizika k zákonům a nor-

mám, podpora SW,
•   vyhledání rizika – zavedení 

do karty rizika,
•   definování rolí – risk manager, 

vlastník rizika a další,
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cena člen / nečlen ČIIAcena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

•   Doporučený postup pro dosažení 
špičkové úrovně řízení rizik.

•   Audit a hodnocení dosažené 
úrovně komplexního řízení rizik – 
ukázka z praxe.

•   Praktické zkušenosti s realizo-
vaných projektů – klíčové fakto-
ry úspěchu a hlavní překážky im-
plementace, časté mýty a bludy 
o rizicích.

•   Doplňkové aktuální informač-
ní materiály ke komplexnímu ří-
zení rizik.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

správě. Příklad strategie a politi-
ky pro podnik a veřejnou správu.

•   Organizace řízení rizik a její 
praktická realizace (tj. její prvky, 
aktéři a role, náplň činností, ob-
vyklé zatížení, nezávislost, vaz-
by na liniové řízení). Styčné body 
a spolupráce s IA. Příklad organi-
zace v podniku a veřejné správě.

•   Cyklický průběh a fáze řízení ri-
zik, hlavní procesy a činnosti.

•   Identifikace rizik v praxi (zdroje, 
postup, techniky). katalog rizik. 
Praktický příklad katalogu.

•   Analýza rizik a jejich fakto-
rů (zdrojů, příčin atd.), závis-
lost rizik.

•   Hodnocení a měření významnos-
ti rizik (kritéria, stupnice, základ-
ní metody). 

•   Mapa rizik a její sestavení, gra-
fické varianty mapy. Případová 
studie mapování rizik – podnik/
veřejná správa.

•   Taktiky a postupy zvládání (za-
jišťování) rizik, návrh a realiza-
ce opatření.

•   Monitorování a vykazování, vý-
kazy, postupy a evidence, funkce 
včasného varování, časový prů-
běh cyklu řízení rizik – příklad 
souhrnného výkazu z praxe.

•   Řízení specifických rizik (např. 
provozních) a jejich integrace.

•   IT podpora řízení rizik – přehled 
IT řešení a softwaru, zálohování 
a přístup, praktické ukázky.

•   Dokumentace o řízení rizik 
(směrnice, manuály, jednací řády 
atd.).

•   Komunikace o řízení rizik, plán 
komunikace (příklad z praxe), 
vzdělávání.

•   Kultura řízení rizik v organizaci 
a její rozvoj, potlačení „rizikové-
ho“ chování.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16067
číslo semináře (variabilní symbol) 

16066
AUDIT UNIvERSE 
– cO AUDITOvAT…

»

20. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři a další vedoucí pra-
covníci bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

cíl SEMINářE

Na praktických příkladech nastínit 
možný přístup ke strategii zajišťo-
vání auditu procesů společnosti/or-
ganizace s přidanou hodnotou pro 
management společnosti.

OBSAh

•   Organizační struktura. 
•   Zhodnocení rizikovosti procesů. 
•   Plán útvaru.
•   Plánování zakázek – definice roz-

sahu auditu.
•   Výkon procesního auditu.
•   Formulace výsledků.
•   Komunikace s managementem.
•   Hodnocení účinnosti vnitřního 

kontrolního systému.
•   Praktické pomůcky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

•   Naplnění jednotlivých bodů au-
ditní zprávy, doporučený přístup 
k tvorbě zprávy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

PRAcOvNí 
DOKUMENTAcE 
A ZPRávY 
INTERNíhO 
AUDITU

19. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň

Začátečníci.

URČENO PRO

Začínající interní auditoři.

cíl SEMINářE

S účastníky budou probrány po-
žadavky Standardů v oblasti do-
kumentace průběhu jak ujišťova-
cí, tak i konzultační zakázky. bude 
vysvětlen přístup jak zajistit, aby 
za účelem splnění cílů zakázky in-
terní auditoři identifikovali, analy-
zovali, hodnotili a dokumentova-
li dostatečné informace, které pod-
porují závěry a výsledky zakázky. 
V druhé části semináře bude pro-
brána doporučená struktura au-
ditních zpráv a základní požadav-
ky na jejich obsah. Postupně pak 
budou na vzorovém formátu vy-
cházejícímu z praktických zkuše-
ností lektora formulovány jednot-
livé body zprávy od zadání audi-
tu přes souhrn až k detailním zjiš-
těním a doporučením tak, aby byly 
v souladu se Standardy a případně 
legislativními požadavky.

OBSAh

•   Dokumentace zakázky, audit-
ní spis.

•   Dokumentace auditních závěrů.
•   Závěrečná zpráva z interního au-

ditu, požadavky na její obsah 
a strukturu.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16068
číslo semináře (variabilní symbol) 

16069
ČERTOvO 
KOPýTKO ANEB 
DESATERO chYB 
v KOMUNIKAcI

»

22. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Hana ondrušková

úROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Interní auditory včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je uvědomit si řadu 
nápadných i nenápadných chyb, 
kterých se většina z nás mnohdy 
nevědomky dopouští v běžné ko-
munikaci a zbytečně si tím kazíme 
vztahy i pracovní výsledky. 

OBSAh

•   Na která slova a výroky musíme 
být zvlášť opatrní v práci i doma.

•   Podvědomé předpoklady, které 
likvidují komunikaci i vztahy.

•   Jak líp naformulovat některá ne-
příjemná sdělení. 

•   Co nedělat, abychom nepokazili 
výsledek jednání.

•   A řada šikovných tipů, jak to na-
opak udělat, abychom si usnad-
nili komunikaci i život.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška 

III. chyby auditorů
•   Vztah mezi dostatečností a spo-

lehlivostí.
•   Dostatečnost důkazů = čtvrtina 

úspěchu auditora.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

KDY MůŽE 
POvAŽOvAT 
AUDITOR 
SvÉ DůKAZY 
ZA DOSTATEČNÉ

21. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. František orság, CIA

URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se 
podílejí na zpracovávání auditor-
ských zpráv.

cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory dovednostmi 
vhodnými pro hodnocení dostateč-
nosti auditních důkazů a pro argu-
mentaci při prezentacích auditor-
ských zpráv.

OBSAh

I. Dostatečnost auditní důkazy 
z hlediska požadavků
•   Standardů IIA.
•   Managementu auditovaných 

útvarů.
•   Správních, dozorčích a jiných 

rad a výborů.

II. Dostatečnost pomocí statistic-
kých postupů
•   Statistické metody výběru a zpra-

cování výsledků.
•   Výběry při testech kontrol.
•   Výběry pro odhad hodnot.
•   Výběry pomocí peněžní jednotky 

(metoda MUS neboli PPS).
•   Nestatistické metody výběru 

a zpracování výsledků.
•   Strukturovaný přístup k nestatis-

tickým metodám – stratifikace.
•   Zpracování výsledků při strati-

fikaci.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783) »

METODIKA výKONU 
říDící KONTROlY – 
POhlED AUDITORA 
(cERTIFIKOvANý 
KURZ DlE ZáKONA 
312/2002 Sb.)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16072
číslo semináře (variabilní symbol) 

16071
číslo semináře (variabilní symbol) 

16070
DOKUMENTAcE 
A POSTUP 
PřI PRácI 
NA INTERNíM 
AUDITU

3 600 (s DPh 4 356)
4 200 (s DPh 5 082)

ZáKlADY 
úČETNIcTví 
vEřEJNých 
FINANcí

25. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Michal Hájek 
Dynatech s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky organiza-
ce zodpovědné za nastavení řídící 
kontroly v organizaci, vedoucí pra-
covníky ve funkci příkazce opera-
ce, osoby zodpovědné za rozpo-
čet a účetní v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, města, obce) 
a jimi zřizované (příspěvkové) or-
ganizace.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s novým metodickým do-
poručením Ministerstva financí 
– Centrální harmonizační jednotky 
s výkonem řídící kontroly v organi-
zacích veřejné správy. Seminář cílí 
na všechny typy organizací (oSS, 
ÚSC, Po, malé organizace), vy-
světluje jejich specifika pro výkon 
řídící kontroly a poskytuje praktic-
ký návod k výkonu řídící kontro-
ly na příkladech nejběžněji použí-
vaných typů finančních a majetko-
vých operací. Součástí semináře je 
diskuze nad problematikou praxe 
při výkonu řídící kontroly a sdílení 
dobré praxe. Seminář je akredito-
ván MV ČR. 

25.–27. DUBNA 2016

Třídenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Danuše Prokůpková  
– auditor č. oprávnění kAČR 0712

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky v organizacích veřejné zprá-
vy a veřejných financí, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi zříze-
né organizace, územní samospráv-
né celky (kraje, Magistrátní města, 
obce) a jimi zřizované organizace.

cíl SEMINářE

Seznámení posluchačů se základy 
účetnictví pro pochopení systému 
a způsobu jeho využití při řídících 
a kontrolních činnostech a účinné-
ho dohledu.

OBSAh

•   Zásady a principy současné re-
gulace účetnictví v ČR.

•   vybraná ustanovení zákona 
o účetnictví, vyhlášky a českých 
účetních standardů.

•   pravidla pro vedení účetnictví.
•   pravidla pro sestavení účetní zá-

věrky.
•   Účetní metody v příkladech.
•   Účetní dokumentace , náležitosti.
•   Účetní případy a základní sou-

vztažnosti.
•   Případová studie: Řešení příkla-

dů – problémové okruhy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška 

25. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ludmila Jiráňová
Český hydrometeorologický ústav

úROvEň

Pro začátečníky i pro pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory i vedení organiza-
cí – státní i soukromá sféra.

cíl SEMINářE

Nastínění připravených dokumentů 
pro praxi v interním auditu.

OBSAh

•   Plány interních auditů (IA), tvor-
ba a možnosti.

•   Normy pro IA, zákony + interní 
(směrnice, návody, pokyny).

•   Vstupní, výstupní i průběžná do-
kumentace při IA.

•   Vystavení Pověření k IA.
•   Vyplnění formuláře „Zpráva IA“.
•   Ukládání IA – úložiště a přístup 

osob.
•   Příklady v praxi – autodopra-

va, externí audit, služební ces-
ty, majetek.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška



45

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

»

cOMPlIANcE 
OČIMA INTERNíhO 
AUDITORA

číslo semináře (variabilní symbol) 

16073

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

•   Vymezení rolí a obecné postupy 
při compliance auditu operací.

•   Compliance jako druhá linie vý-
konu kontroly.

•   Vztah Compliance a Auditu.
•   Výběr vzorku operací pro testová-

ní compliance.
•   Nástroje v MS Office pro podpo-

ru compliance.
•   Compliance v IT (nástroje pro 

kontrolu dodržování bezpečnost-
ních politik).

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

26. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.
Ing. Petr Grešl
RoGIT

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Corpo-
rate Compliance.

cíl SEMINářE

Co je to compliance audit a čím se 
liší od ostatních typů auditů, jaká 
je jeho role při prověřování řídící-
ho a kontrolního systému v oblasti 
předcházení rizik nesouladu, audit-
ní prověřování přiměřenosti a efek-
tivnosti funkce compliance, speci-
fický přístup k provádění compli-
ance auditu systému, jak na au-
dit funkce compliance, zkušenos-
ti z praxe.

OBSAh

•   Vymezení compliance interního 
auditu v rámci řídicího a kont-
rolního sytému, koordinace akti-
vit a součinnost vůči první a dru-
hé linii řízení.

•   Co vše se prověřuje v rámci com-
pliance auditů, ujištění o jednom 
z cílů ŘkS.

•   Nástroje a postupy systémového 
auditu řízení rizik nesouladu.

•   Postupy a zkušenosti z interní-
ho auditu výkonu funkce Compli-
ance, včetně případů outsourcin-
gu či co-sourcingu výkonu Com-
pliance. 

OBSAh

•   PRINCIP ŘÍDÍCÍ KONTROLY.
•   Vysvětlení základních pojmů. 
•   Legislativní a metodické dopo-

ručení.
•   Vysvětlení finančních a majetko-

vých operací jako celku a rozdě-
lení na kontrolu dílčích operací.

•   Pověření k řídící kontrole.
•   Limitovaný a individuální příslib.
•   Výkon řídící kontroly ve finanč-

ních a majetkových operací.
•   Závazky (objednávky, smlouvy).
•   Výdaje (faktury došlé, platební 

poukazy, platební výdaje, trans-
fery).

•   Nároky (faktury vydané, správní 
poplatky, sankce, penále, poru-
šení rozpočtové kázně).

•   Příjmy (hotovostní platby, bezho-
tovostní platby).

•   Majetkové operace (bezúplatné 
převody majetku, směny, dary, 
výpůjčky majetku).

•   DOKLAD O PROVEDENÍ ŘÍDÍCÍ 
koNTRoLy.

•   Povinné náležitosti, typy dokladů.
•   Archivace.
•   SPECIFIKA ŘÍDÍCÍ KONTROLY 

V RŮZNÝCH ORGANIZACÍ.
•   Organizační složky státu.
•   Územní samosprávné celky.
•   Příspěvkové organizace.
•   Malé organizace.
•   ŘÍDÍCÍ KONTROLA a INFOR-

MAČNÍ SYSTÉMY.
•   DISKUZE NAD PROBLEMATI-

koU PRAXe. 
•   Praktické příklady řešení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) »

číslo semináře (variabilní symbol) 

16076
číslo semináře (variabilní symbol) 

16075
číslo semináře (variabilní symbol) 

16074

27. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Věra Mazánková
Česká národní banka

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Corpo-
rate Compliance.

cíl SEMINářE

Shrnout hlavní cíle, nástroje a „vý-
zvy“ regulací compliance na fi-
nančním trhu pohledem přímé-
ho účastníka procesů jejich tvorby 
na národní i evropské úrovni. 

OBSAh

•   Pilíře regulace compliance na fi-
nančním trhu.

•   Regulatorní pojetí a vymezení 
compliance; společný jazyk. 

•   Vnitřní působnosti, uspořádání 
a procesy při zajišťování compli-
ance očima regulátora.

•   Další očekávání dohledových or-
gánů a „výzvy“ v oblasti com-
pliance.

•   Střípky z dohledové praxe.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

cOMPlIANcE 
OČIMA 
REgUláTORA 
FINANČNíhO 
TRhU

JAK SPRávNě 
PRAcOvAT S INTERNí 
DOKUMENTAcí, 
SMěRNIcEMI 
A NORMAMI

27. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Vladimír krůta, Dipl. Mgmt.
kRUToL Consulting
RNDr. Jiří Weinberger
TIMING Praha

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je vhodný pro pracov-
níky, kteří mají na starosti inter-
ní dokumentaci, kvalitu podniko-
vých směrnic, a také pro každé-
ho, kdo se podnikovými směrnice-
mi musí řídit. ocení ho především 
ti, kdo stojí o to, aby interní směr-
nice podporovaly zájem firmy, ze-
jména audit.

cíl SEMINářE

Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením 
„vnitřní legislativy“. Předat podně-
ty a věcné argumenty, proč je to 
důležité. Ukázat přínosy efektiv-
nější práce v této oblasti. Pouká-
zat na jazyková úskalí v dokumen-
taci. Inspirovat účastníky pomo-
cí příkladů.

OBSAh

•   Typické přínosy a typická úskalí 
interních směrnic (norem).

•   Význam stručného a jednoznač-
ného vyjadřování v textu směr-
nic.

•   Generální úklid ve firmě má 
v mnoha případech začít právě 
v jejích směrnicích.

•   Směrnice jakožto možný průse-
čík střetu zájmů.

PRůZKUMY 
MOTIvAcE 
A SPOKOJENOSTI 
ZAMěSTNANců

26. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group, s.r.o., PF Uk 

URČENO PRO

Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabýva-
jícím se zvyšováním kvality mana-
gementu a výkonnosti organizace. 

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se 
s nástroji a metodami dotazníko-
vých a dalších průzkumů mezi za-
městnanci, jejich prováděním, vy-
hodnocováním i prezentací podni-
kovému vedení.
Metodou semináře je výklad, mo-
derovaná skupinová diskuse a vý-
měna zkušeností.

OBSAh 

•   Proč sledovat motivaci, spokoje-
nost a další názory či postoje za-
městnanců.

•   Nástroje, metody a hlavní oblas-
ti dotazování.

•   Volba otázek, konstrukce dotaz-
níků.

•   Jak dosáhnout vysoké návratnos-
ti dotazníků.

•   Zpracování výsledků dotazníko-
vých průzkumů a interpretace 
výsledků.

•   Návrhy opatření plynoucích z do-
tazníkových průzkumů.

•   Prezentace výsledků podnikové-
mu vedení a zaměstnancům. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

»

FINANČNí AUDIT 
MAJETKU  
– ORgANIZAČNí 
SlOŽKY STáTU 
A úZEMNě 
SAMOSPRávNÉ cElKY

číslo semináře (variabilní symbol) 

16077

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

•   Další syntetické účty s vazbou 
na FA majetku.

•   Praktická analýza rozvahy a vý-
sledovky jako vstupní informace 
pro finanční audit majetku – prá-
ce s reálnými podklady.

•   Podklad k provedení auditu ma-
jetku dle jednotlivých majetko-
vých operací.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

28. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Pavel bláha
Úřad práce ČR

úROvEň

Pro účastníky, kteří posuzují splně-
ní účetních předpisů v oblasti ma-
jetku.

URČENO PRO

Pro účastníky, kteří zajišťují účto-
vání o majetku.
Pro účastníky, kteří posuzují splně-
ní účetních předpisů v oblasti ma-
jetku.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základní-
mi požadavky zákona a účetnictví 
a jeho prováděcích a souvisejících 
předpisů se zásadami správného 
zaúčtování účetních operací týkají-
cích se majetku.
Ukázat praktické provedení kontro-
ly nebo finančního auditu majetku 
oSS a ÚSC.

OBSAh

•   Právní předpisy pro FA majetku.
•   Cíl a předmět finančního auditu 

v oblasti majetku.
•   Přehled základních zásad(z po-

jmosloví právních předpisů), kte-
ré musí být při pořízení, správě 
majetku a účetním vyjádření ma-
jetkových operací dodrženy a při 
finančním auditu jejich dodrže-
ní ověřeno.

•   Základní dělení majetku + vývo-
jový diagram majetku.

•   Směrnice a procesně řízená or-
ganizace.

•   Směrnice jakožto dobré výcho-
disko pro všeobecně prospěšný 
firemní konsensus.

•   Jazykové aspekty v interní doku-
mentaci.

•   Důležité hledisko z pohledu au-
ditora.

•   Aktualizace směrnic. Příklady.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16078
JAK NAPSAT 
SPRávNě 
AUDIT REPORT 
v ANglIcKÉM 
JAZYcE

»

se snadno píšou, ale také snad-
no čtou. A co navíc, je jim snad-
né porozumět.

•   Definice Audit Reportu a jeho 
částí

•   Best Practices při vytváření zpráv 
o interním auditu

•   Co zahrnout a nezahrnout do Au-
dit Reportu 

•   Základní části každého druhu 
Audit Reportu

•   Jak správně vymezit kredibilitu 
dokumentu

•   Principy jasné a stručné písem-
né zprávy

•   Jak argumentovat zjištění a sho-
dy/neshody

•   Jak zvolit správné jazykové pro-
středky pro různé části reportu 
a různé publikum

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

28. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Milan Šudoma, Sylva Novotná,  
Nolama s.r.o.

úROvEň

Mírně pokročilý

URČENO PRO

Interní auditory, kteří svoje audit 
reporty píší v anglickém jazyce

cíl SEMINářE

1. Přesné vymezení reportu a dodr-
žování dané struktury
2. oddělení „zrna od plev“, tedy 
schopnost zdůraznit důležitá fak-
ta a zjištění
3. Poznání publika – čtenářů doku-
mentů a přizpůsobení jazyka jed-
notlivým skupinám
4. Použití jasného, konzistentního 
a srozumitelného stylu psaní
5. Nastavení vhodného tónu pro 
sdělení závažnosti zjištění
6. Jak získat pozornost čtenáře
Tento kurz je ideální pro auditory, 
interní auditory, konzultanty, kte-
ří v rámci svojí práce zpracovávají 
dokumenty v anglickém jazyce pro 
různorodé publikum.

OBSAh

•   Audit je hotov, zjištění jsou za-
znamenána a nastal čas sepsat 
závěrečnou zprávu = audit re-
port. Pro většinu auditorů nejú-
navnější a nejnáročnější část ce-
lého procesu.

•   Speciálně pro auditory a interní 
auditory jsme připravili tento vy-
soce interaktivní seminář, kde se 
naučíte jak vytvářet zprávy, které 

ZáKlADNí KURZ

1. BlOK 7.–10. BřEZNA 2016
2. BlOK 2.–5. KvěTNA 2016

URČENO PRO ZAČíNAJící INTERNí 
AUDITORY vE vEřEJNÉ SPRávě. 

ZáKlADNí KURZ JE ORgANIZOváN 
v ROZSAhU 64 vYUČOvAcích hODIN 

vE DvOU NA SOBě NAvAZUJících 
cYKlEch, KAŽDý cYKlUS JE 

UKONČENý TESTEM. 

ZAřAZENí v SYSTÉMU ODBORNÉ 
cERTIFIKAcE NA úROvNI – 

– INTERNí AUDITOR vE vEřEJNÉ 
SPRávě – ASISTENT.

KURZ JE AKREDITOvANý MINISTERSTvEM vNITRA ČR.

— STRANA 90 —
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16080
číslo semináře (variabilní symbol) 

16079

»

AUDIT SYSTÉMU 
říZENí RIZIK

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

PROJEKTOvý IT 
MANAgEMENT

29. DUBNA 2016

PřEDNášEJící

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

úROvEň

Případně definujte požadavky 
na znalosti a dovednosti.

URČENO PRO

Zájemce o řízení rizik v řízení IT 
projektů.

cíl SEMINářE

Cílem kursu Projektový IT Manage-
ment je seznámit účastníky s pro-
blematikou řízení IT projektů v sou-
ladu se specializovanou metodolo-
gií vyvinuté speciálně pro IT pro-
jekty, s důležitými pojmy a zákoni-
tostmi v prostředí zajišťující imple-
mentaci internetových služeb pro 
korporátní zákazníky a rozvíjet po-
vědomost o globálních standar-
dech IT projektů.

OBSAh

•   Specifika IT projektů.
•   Metodologie pro řízení IT pro-

jektů.
•   Nástroje pro řízení kvality IT pro-

jektů. 
•   Komunikační principy.
•   Kooperace v rámci projektové-

ho týmu.
•   Standardizované výstupy. 
•   Povinná dokumentace IT pro-

jektů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

•   členění rizik,
•   klasifikaci rizik,
•   identifikaci, analýzu a vyhodno-

cení rizik,
•   risk apetit a risk kapacitu,
•   výsledky a výstupy řízení rizik
•   mapy rizik,
•   kontrolní prostředí jako základní 

složka ŘkS a jeho vliv na fungo-
vání systému řízení rizik,

•   plán (střednědobý/roční) interní-
ho auditu a systém řízení rizik, 

•   hodnocení systému řízení rizik 
jako součásti Audit Universe,

•   přístup k ověřování přiměřenos-
ti a účinnosti (resp. funkčnos-
ti a efektivnosti) systému říze-
ní rizik, ujišťovací a poradenská 
funkce IA, zejména,

•   příprava auditu systému říze-
ní rizik, význam a postupy před-
běžného šetření, popis systé-
mu a procesů, rizik s nimi spo-
jených, 

•   plán auditu (program) systému 
řízení rizik (cíle, obsah, kontext 
s riziky, řídicími a kontrolními 
mechanizmy a dalšími faktory), 

•   hodnocení řízení rizik, zejmé-
na řídicího a kontrolního prostře-
dí, rizik a přiměřenosti a účin-
nosti řídicích a kontrolních me-
chanizmů (procesů) k jejich zvlá-
dání,

•   formulace a atributy auditních 
zjištění,

•   možnosti souhrnného hodnoce-
ní procesů/systémů (např. stupni 
vyzrálosti, rizikovostí),

•   formulace závěrů, 
•   tvorba auditorské zprávy a for-

mulace doporučení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

29. DUBNA 2016 

PřEDNášEJící

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního auditu 
a interní auditory, členy výborů pro 
audit, vedoucí pracovníky/pracov-
níky útvarů řízení rizik a complian-
ce, ostatní vedoucí pracovníky.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit po-
sluchače s významem a proble-
matikou auditu  systému řízení ri-
zik,  počínaje jeho přípravou až 
po formulaci doporučení, vč. pří-
kladů z praxe, poskytnut podpo-
ru při hodnocení jednotlivých seg-
mentů systému řízení rizik, formu-
laci závěrů o systému jako celku 
a přístupu k tvorbě doporučení.

OBSAh

Vymezení systému řízení rizik s dů-
razem na: 
•   systém řízení rizik jako součást 

řídicího a kontrolního systému,
•   požadavky na systém řízení ri-

zik stanovené právními před-
pisy, uznávanými standardy, 
např. zákonem o řízení a kontro-
le veřejných financí, vyhláškou 
163/2014 Sb., o výkonu činnosti 
bank (využitelnou jako standard 
pro ŘkS dobré praxe i ostat-
ních odvětvích) standardy CoSo, 
vč. CoSo 201, 

•   úlohu výboru pro audit, zejména 
podle zákona č. 93/2009 Sb., 
o auditorech, v aktuálním znění,
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16083
číslo semináře (variabilní symbol) 

16082
číslo semináře (variabilní symbol) 

16081
PříPADOvá STUDIE 
říZENí RIZIK 
A INTERNíhO 
AUDITU glOBálNí 
SPOlEČNOSTI

4. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jaroslav Maňas

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s využitím 
nástrojů z metodologie Six Sigma 
v rámci interního auditu.

OBSAh

Školení je koncipováno formou 
workshopu. Jednotlivé kapito-
ly jsou vždy teoreticky vysvětleny 
a následně je praktická ukázka da-
ných nástrojů v praxi. Veškeré ka-
pitoly spolu souvisí a jsou navzá-
jem propojeny. Posluchač tímto do-
stane komplexní návod s praktický-
mi ukázky, jak postupovat při pro-
vádění interního auditu s pomocí 
nástrojů metodologie Six Sigma.

•   Kapitola I – Definice problému 
(CTQ, business Case, Project 
Charter).

•   Kapitola II – Porozumění procesu 
(SIPoC, High Level Map, Detai-
led Map, key In+out).

•   Kapitola III – Amalýza proce-
su (Failure mode and effect Ana-
lysis).

•   Kapitola IV – Root Cause Ana-
lysis (Fishbone, 5Why, Control 
Charts).

•   Kapitola V – Reporting.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

vYUŽITí SIx 
SIgMA NáSTROJů 
v IA

JAK PSáT AUDITNí 
ZPRávU A JAK JI 
PREZENTOvAT

2.–3. KvěTNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Radek kánský, CIA
České dráhy, a.s.
Ing. Hana ondrušková

úROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Interní auditory včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

cíl SEMINářE

Naučit účastníky semináře vytvá-
řet atraktivní a objektivní auditor-
ské zprávy, které uspokojí požadav-
ky zákazníků interního auditu.

OBSAh

•   Zákazníci interního auditu.
•   Čtivost a přitažlivost vytváře-

ných textů.
•   Formulace auditorských zjištění, 

rizik a doporučení.
•   Podklady k informacím uvede-

ným v auditorských zprávách. 
•   Projednávání auditorských zpráv 

se zákazníky interního auditu 
a s auditovanými útvary.

•   Nastavení metodiky tvorby audi-
torských zpráv.

•   Pojmenování nejnáročnějších si-
tuací, se kterými se účastníci 
kurzu běžně setkávají.

•   Probrání těchto příkladů z praxe 
jak teoreticky tak formou ukázek, 
jak dané situace řešit.

•   Nejčastější řešená témata. 
•   Zvládání emocí a zachování klidu 

v nepříjemných momentech.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

2.–3. KvěTNA 2016

Dvoudenní seminář 

PřEDNášEJící

Ing. Radek Ščotka, MbA 
Argeus, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracov-
níky, interní auditory, manažery, 
risk managery a vedoucí pracovní-
ky, kteří řeší rizika a interní audit 
ve firmách.

cíl SEMINářE

Nabídneme případovou studii ří-
zení rizik v globální firmě s prová-
zaností na provádění interního au-
ditu. Představíme si analýzy, řeše-
ní a řízení rizik na aktuálních pří-
kladech. Cílem je účastníkovi před-
vést interní audit v praxi a to z růz-
ných oblastí a společností.

OBSAh

•   Řízení rizik nadnárodních a tu-
zemských firem. 

•   Příklady z praxe.
•   Strategie řízení rizik a risk apeti-

te na studiích různých institucí.
•   Provázanost risk managementu 

a interního auditu.
•   Nesprávné nastavení Risk Mana-

gementu.
•   Případy selhání rizik.
•   Dokumentace interního auditora.
•   Softwary pro řízení rizik a pro 

provádění interních auditů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16085
číslo semináře (variabilní symbol) 

16084
AUDIT SYSTÉMU 
EvIDENcE 
A ODPISOváNí 
MAJETKU v OSS 
A úSc

»

říDící KONTROlA

6. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Marcelína Horáková
Ministerstvo vnitra ČR

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro pracovníky organizačních slo-
žek státu v ekonomických útvarech.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky kursu se zása-
dami pro realizaci vedení účetnic-
tví, rozpočetnictví, finanční kontro-
lu, pořizování a evidenci majetku.
OBSAh

•   Vedení účetnictví.
•   Obecně závazné právní předpisy.
•   Tvorba interních předpisů.
•   Účetní doklady.
•   Kontrola.
•   Archivace.
•   Centrální systém účetních infor-

mací státu.
•   Sestavování a čerpání rozpočtu.
•   Obecně závazné právní předpisy.
•   Sestavování rozpočtu.
•   Rozpočtová skladba a rozpočto-

vá klasifikace koruny.
•   Pravidla pro čerpání rozpočtu.
•   Integrovaný informační systém 

státní pokladny. 
•   Pořizování majetku a jeho evi-

dence. 
•   Kategorie majetku.
•   Zdroje financování.
•   Účtování o majetku.
•   Evidence majetku.
•   Vyřazování majetku.
ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

•   Formy evidence majetku s ohle-
dem na právní předpisy k účet-
nictví a inventarizaci.

•   Praktické příklady zařazování 
majetku do kategorií s ohledem 
na povahu a výši ocenění.

•   Přehled rizik v souvislosti s evi-
dencí majetku a jeho odpisová-
ním.

•   Nápravná opatření (příklady 
z praxe).

•   Příklady dokumentace interní-
ho auditora v souvislosti auditem 
evidence majetku a metod tvor-
by odpisů.

•   Postupy při auditu. 
•   Diskuse a dotazy. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

5. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

blažena Petrlíková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované Po, 
úředníci z regionálních rad regionů 
soudržnosti. 

cíl SEMINářE

seznámit pracovníky veřejné sprá-
vy, kteří odpovídají za evidenci 
a odpisování majetku a též za in-
terní audit v této oblasti se základ-
ními zásadami tvorby odpisové-
ho plánu, systému evidence a tří-
dění majetku v návaznosti na účet-
ní záznamy o majetku v účetní jed-
notce.

OBSAh

•   Výklad vybraných ustanovení zá-
kona o účetnictví, prováděcí vy-
hlášky k zákonu a Českého účet-
ního standardu č. 708 s důra-
zem na aktuální změny právních 
přepisů.

•   Zásady a postupy evidence ma-
jetku s ohledem na kategorie vy-
mezené vyhláškou 410/2009 
Sb., v platném znění, včetně pří-
kladů praktického řešení.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 299)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16088
číslo semináře (variabilní symbol) 

16087
číslo semináře (variabilní symbol) 

16086

9. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Veronika Fričová, PhD., CFSA
ČSob Poisťovňa, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory, manažery na všech pozi-
cích a všechny ostatní pracovníky, 
kteří se v podnicích zabývají zvlá-
dáním podnikových rizik. Zejména 
vhodné v situacích při změně vlast-
níků společnosti, změně manažerů 
v podnikových útvarech, u společ-
ností ve stagnaci až recesi apod. 

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s prakticky vy-
užitelnými postupy, jak metodic-
ky hledat nedostatky a slabá mís-
ta v řízení společnosti vůbec a to 
z globálního pohledu na celou spo-
lečnost a její řízení. Po identifika-
ci slabých míst stanovit možné ná-
vrhy na odstranění existujících ri-
zik a preventivní opatření do bu-
doucnosti.

OBSAh

•   Stanovení obsahu auditu.
•   Benefity a úskalí auditu.
•   Zaměření auditu.
•   Nejčastější nálezy a možnos-

ti řešení.
•   Auditní techniky.
•   Follow-up.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

AUDIT říZENí 
SPOlEČNOSTI – 
BENEFITY A RIZIKA 
PRO SPOlEČNOST 
A AUDITORY

RISK 
MANAgEMENT

9. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MbA
ernst & young, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Poskytnout souhrnný přehled o RM 
pro potřeby IA, vysvětlit součinnost 
IA a RM a ukázat na praktické zku-
šenosti s RM v podnicích a veřej-
né správě.

OBSAh

•   Koncept Risk managementu 
(RM).

•   Risk management v organizač-
ních strukturách.

•   Techniky Risk managementu.
•   IT podpora řízení rizik, dokumen-

tace, komunikace.
•   Praktické zkušenosti z realizova-

ných projektů.
•   Spolupráce IA a RM.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

ISO 9001:2015

6. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Anna Stanková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

osoby zabývající se systémem ma-
nagementu kvality (SMk) podle 
normy (ČSN) eN ISo 9001:2015 
se zaměřením na interní auditory.

cíl SEMINářE

Novelizace normy (ČSN) eN ISo 
9001:2015. Seznámení s hlavní-
mi změnami oproti poslední úpravě 
normy se zřetelem na provádění in-
terních auditů SMk.

OBSAh

•   Představení normy ČSN EN ISO 
9001:2016. 

•   Od kdy je platná?
•   Do kdy bude nutné „přestoupit“ 

na novou verzi normy?
•   Proč byla norma novelizována?
•   Jaké jsou hlavní změny?
•   hlavní rozdíly nové normy a nor-

my z roku 2008 obecně a také 
se zaměřením na provádění au-
ditů.

•   struktura normy.
•   Co znamená novelizace pro au-

ditory ISo?
•   Jaký má dopad na směrnici pro 

auditování systému managemen-
tu kvality.

•   ČSN EN ISO 19011:2012?

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

ExcEl PRO 
POKROČIlÉ 
UŽIvATElE MS 
OFFIcE 2010

•   Transformace dat do jiných apli-
kací. 

•   Power Point.
•   Word.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

10. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. František orság, CIA

úROvEň

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se 
podílejí na zpracovávání auditor-
ských zpráv.

cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory dovednostmi, jak 
účelně využívat excel tvorbě audit-
ních důkazů, při výběru vzorků, při 
prezentacích zpráv.

OBSAh

•   Zpracování dat pomocí zabudo-
vaných excelovských funkcí.

•   Matematických.
•   Statistických.  
•   Vyhledávacích. 
•   Logických.
•   Ostatních (Finančních, Data 

a Času, Databázových, Texto-
vých, Informačních a Technic-
kých). 

•   Výběr dat.
•   Filtry automatické a vlastní, jed-

noduché a víceúrovňové.
•   Analytické nástroje – výběry.
•   Zpracování dat.
•   Charakteristiky souborů dat.
•   Stratifikace.
•   Prezentace dat.
•   Kontingenční tabulky – tvorba 

a využívání.
•   Kontingenční grafy, jejich druhy 

a vlastnosti.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16090
PRůBěh 
vEřEJNOSPRávNí 
KONTROlY 
v REŽIMU ZáKONA 
O KONTROlE

10. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Petr Sikora
Magistrát města Havířov

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a kontrolory vyko-
návající veřejnosprávní kontrolu 
příspěvkových organizací a příjem-
ců veřejné finanční podpory (dota-
cí), a také pro vedoucí zaměstnan-
ce příspěvkových organizací a dal-
ších kontrolovaných osob.

cíl SEMINářE

Seznámení se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolním řádem), a jeho praktic-
kým uplatněním při provádění ve-
řejnosprávní kontroly. Vysvětlení 
vzájemné vazby zákona o kontrole 
a zákona o finanční kontrole. 

OBSAh

•   Systém finanční kontroly. 
•   Vybraná ustanovení zákona o fi-

nanční kontrole (aktuální znění, 
připravované změny).

•   Zásadní ustanovení zákona 
o kontrole.

•   Průběh veřejnosprávní kontroly 
podle zákona o kontrole, protokol 
o výsledku kontroly.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16089



54

cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

PláN AUDITNíhO 
PROJEKTU/
PROJEKTOvÉhO 
říZENí AUDITNíhO 
PROJEKTU. 
WORKShOP A

•   Přístupu k formulaci závěrů z au-
ditu. 

•   Formulace konkrétních prověřo-
vaných hypotéz.

•   Jak dospět k dostatku relevant-
ních informací pro nezávislý ná-
zor auditora.

•   Demonstrace provázání hypotéz  
s auditními závěry. 

•   Příklady formulací v závěrečné 
zprávě.

•   Prezentace.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

11. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Poskytnout posluchačům informaci 
o možnostech přístupu k plánování 
auditních zakázek.

OBSAh

•   Plánování zakázky IA.
•   Detailní příprava.
•   Předběžná analýza rizik/její 

upřesnění z dřívějších informací.
•   Příprava v týmu.
•   Komunikace s auditovaným.
•   Detailní plán/pracovní program 

auditní zakázky.
•   Příklady vzorových dokumentů 

používané v této etapě.
•   Přístup k případným změnám 

v pracovním programu na zákla-
dě předběžného hodnocení vý-
sledků auditu.

•   Workshop – audit A.
•   Nastínění modelové situace au-

ditu investičního projektu. 
•   Výběr procesu.
•   Možné postupy při plánování 

schůzek s auditovanými.
•   Tipy na dokumenty k prověření.
•   Požadované reportingové ná-

stroje.

PláNOváNí 
KONTINUITY 
ČINNOSTí (BcP) 
A JEJí AUDIT. 
PříPADOvá STUDIE. 

»

11. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan bukovský 
Česká exportní banka, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovní-
ky, kteří chtějí ověřit připravenost 
organizace na selhání informač-
ních a dalších systémů. Pro všech-
ny skupiny.

cíl SEMINářE

Seznámit interní auditory s „dob-
rou praxí“ a možnými způsoby pro-
vedení auditu v této oblasti.

OBSAh

•   „Dobrá praxe“ v plánování kon-
tinuity podle ISo 27001, ISo 
22301 (bS 25999) a dalších 
norem.

•   Druhy mimořádných událostí 
a mimořádných situací.

•   Dílčí havárie a kritické výpadky.
•   Plánování kontinuity (Strategie 

plánování kontinuity, business 
Impact Analysis).

•   Procesy v organizaci a jejich kon-
tinuita, kritické procesy.

•   Způsoby omezení rizik.
•   Záložní centra (hot, warm, cold).
•   Práce z domova.
•   Outsourcing při rozsáhlém vý-

padku.
•   Maximální přípustná doba vý-

padku (MTD) a Plánovaná doba 
obnovy (RPo).

číslo semináře (variabilní symbol) 

16092
číslo semináře (variabilní symbol) 

16091
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) »

úČETNIcTví PRO 
AUDIT (ZáKlADNí 
KONcEPT, vYUŽITí 
PRO AUDIT)

•   Interpretace informací, využití 
pro finanční analýzu.

•   Možné chyby a rizika při sesta-
vování rozvahy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

12. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jarmila Rázková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

cíl SEMINářE

Seznámení se základními principy 
účetnictví, skladbou účetní závěrky 
a orientaci v informacích, poskyto-
vaných účetní závěrkou. Seznáme-
ní s  využitím informací účetní zá-
věrky pro práci interního audito-
ra, s interpretací informací i riziky 
v této oblasti.

OBSAh

•   Legislativní rámec finančního 
účetnictví se zaměřením na účet-
nictví podnikatelů.

•   Základní zásady účetnictví (akru-
ální báze, princip nepřetržitého 
trvání účetní jednotky) a jejich 
praktická aplikace.

•   Základní účetní metody a jejich 
aplikace v praxi.

•   Základní principy oceňování a je-
jich dopady v praxi.

•   Účetní jednotka a její vymezení.
•   Účetní období, vymezení, změny 

účetního období.
•   Informace, které poskytují jed-

notlivé části rozvahy.
•   Zdroje informací v jednotlivých 

částech rozvahy.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16093

•   Plán kontinuity a jeho nejdůle-
žitější části a Disaster Recove-
ry Plan.

•   Krizová komunikace a krizový 
štáb, role v bCP.

•   Potřebné zdroje a ekonomická 
stránka kontinuity.

•   Testování kontinuity („suchý“ 
test, testy technologií, testy 
s uživateli).

•   Speciální testování.
•   Udržování systému BCP.
•   Technické problémy při řešení 

kontinuity (zálohování, přenosy, 
aplikace spuštěná ve dvou lokali-
tách, přihlašování apod.).

•   Jaké chyby budeme nejčastě-
ji nacházet.

•   Případová studie: plán prověrky, 
typická zjištění, formulace závěrů 
a možnosti jejich odstranění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

AUDIT říZENí 
lIDSKých  
ZDROJů

»»

KONTROlA 
NA MíSTě 
U PříJEMcE 
DOTAcí

13. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Miroslava Pýchová

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

pracovníky, kteří provádějí kontro-
ly u různých typů příjemců dota-
cí. Zúčastnit se mohou také kont-
rolovaní.

cíl SEMINářE

Předání praktických zkušenos-
tí z dlouholetého výkonu kontroly 
na místě, příklady zjišťovaných ne-
dostatků.

OBSAh

•   Konkrétní postup kontroly u pří-
jemců dotací a návratných fi-
nančních výpomocí. 

•   Aktualizováno v souvislosti s no-
vými právními předpisy. 

•   Výběr kontrolní akce a příprava 
na kontrolu. 

•   Vyžádané doklady a další doku-
menty ke kontrole. 

•   Způsoby účtování příjemců do-
tací. 

•   Co je nutno vědět o příjemcích 
dotací, příspěvků a návratných 
finančních výpomocí – spolky, 
pobočné spolky, nadace, obecně 
prospěšné společnosti, obchod-
ní korporace aj. právnické oso-
by (statutární orgán, prokázání 
právní osobnosti, zápisy do ve-
řejných rejstříků), změny v no-
vém občanském zákoníku a dal-
ších zákonech.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16095

•   Výsledky auditu řízení lidských 
zdrojů a realizace jeho doporu-
čení.

•   Ukázky doporučení auditů řízení 
lidských zdrojů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

12. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group, s.r.o., PF Uk 

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen manažerům 
a specialistům z oblasti vnitřního 
auditu a personálního řízení, 
zabývajícím se kvalitou, účinností 
a nákladovou efektivitou řízení lid-
ských zdrojů.

cíl SEMINářE

Seminář se zaměřuje na cíle, me-
tody auditu řízení lidských zdrojů, 
který se zabývá hodnocením účin-
nosti a nákladové efektivity hlav-
ních personálně-řídících procesů. 
Důraz semináře je kladen na roz-
bor a hodnocení personálních pro-
cesů i na práci s výsledky auditu 
řízení lidských zdrojů.

OBSAh

•   Audit řízení lidských zdrojů, jeho 
význam a funkce.

•   Cíle, metody a doporučení auditu 
řízení lidských zdrojů.

•   Analýza a hodnocení hlavních 
personálně-řídících funkcí vyko-
návaných přímými nadřízenými 
v součinnosti s personalisty or-
ganizace (vymezení pracovních 
míst, výběr, adaptace zaměst-
nanců, rozvoj schopností, hodno-
cení a odměňování zaměstnan-
ců ad.).

číslo semináře (variabilní symbol) 

16094
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

vYJEDNáváNí 
v KOSTcE

INTERNí, 
ExTERNí AUDIT 
v NávAZNOSTI 
NA NORMY ISO

číslo semináře (variabilní symbol) 

16097

17. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

PhDr. Luděk Vajner

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

obchodníky, manažery, studenty 
a všechny, kteří vyjednávají.

cíl SEMINářE

1. získat základní informace o vy-
jednávání.
2. naučit se dovednost vyjednávat.
3. sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

OBSAh

•   Co je vyjednávání a co není.
•   Příprava na vyjednávání.
•   Strategie vyjednávání.
•   BATNA a její využití.
•   Co je výhodou ve vyjednávání.
•   Trénink dovednosti vyjednávat 

a její rozbor.

Teoretické části budou věnovány 
cca 2 hodiny, zbytek dne bude vě-
nován konkrétním případovým stu-
diím, účastníci si ve dvojicích zkusí 
vyjednávání a obdrží videozáznam.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

16. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ludmila Jiráňová
Český hydrometeorologický ústav

úROvEň

Všechny úrovně zájemců.

URČENO PRO

Interní auditory i vedoucí pracovní-
ky organizací.

cíl SEMINářE

Rozšířit obzor z interních k ex-
terním auditů za působnosti no-
rem ISo.

OBSAh

•   Proč normu ISO – kvalita pro-
duktu, zákazníci….?

•   Záměr organizace, zkušenosti 
a možnosti.

•   Normy externí a interní.
•   Vlastní plánování auditů.
•   Provádění auditních činností.
•   Vyhodnocení zjištění – doku-

mentace.
•   Předání Zprávy vedení.
•   Ukládání auditů.
•   Přezkoumání auditní činnosti ve-

dením organizace.
•   Ukázky z praxe.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16096

•   Porušení rozpočtové kázně a dal-
ší zjišťované nedostatky.

•   Příklad struktury a formulací 
v protokolu o kontrole u příjem-
ce dotací.

•  S kontrolou u příjemce souvi-
sí také téma kurzu „Postup kon-
troly podle zákona č. 255/2012 
Sb., kontrolního řádu a souvise-
jících předpisů“, který se koná 
7. 6. 2016, kde jsou detail-
ně vysvětleny práva a povinnos-
ti kontrolujících a kontrolovaných 
v průběhu kontroly.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

METODIKA 
ITIl® – říZENí IT 
SlUŽEB (PROcESY 
A AUDIT)

»»

19. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Vladimír krůta, Dipl. Mgmt.
kRUToL Consulting

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

odborníkům, interním auditorům 
a zároveň i specialistům z útva-
rů informatiky, které zajímá sezná-
mit se s procesním řízením IT slu-
žeb za pomoci „IT Infrastructure 
Library“. Což může být mj. předpo-
kladem pro systém řízení IT, certifi-
kaci ISo nebo i kompatibilitu s le-
gislativou.

cíl SEMINářE

Seznámit blíže účastníky s meto-
dologií ITIL.
Zorientujeme se, jakým způsobem 
se má nastavit očekávání mezi IT 
a uživatelem (zákazníkem).
Seminář seznámí účastníky s prin-
cipy „metodiky“ ITIL®, pomocí kte-
ré lze mj. certifikovat nebo pak au-
ditovat dle normy ISo 20000.
 
OBSAh

•   Přehled metodického rámce 
ITIL®.

•   Procesní řízení v IT službách.
•   Co znamená IT Service Mana-

gement.
•   Přehled IT Infrastructure Libra-

ry (ITIL®).
 – obsah, přehled a využití, 
 – filozofie, přínosy,
 –  knihovna procesů, funkcí, rolí, 

metrik, atd. 

číslo semináře (variabilní symbol) 

16099

nákupních cen, prodejních cen 
apod.).

•   Metodika plánování, sledová-
ní a vyhodnocování investičních 
projektů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

MANAŽERSKÉ 
úČETNIcTví 
A INTERNí AUDIT

18. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Josef kutáč, Ph.D. 
ATACo Consulting, s.r.o.

úROvEň 

Pro všechny úrovně řízení.

URČENO PRO

Interní auditoři a manažeři výrob-
ních a nevýrobních podniků a or-
ganizací veřejné správy a veřejných 
financí, územních samosprávných 
celků, jejich organizačních složek 
a jimi zřízených organizací (např. 
nemocnic) a založených společnos-
tí (technických služeb, dopravních 
podniků, vodáren, sportovní zaříze-
ní apod.).

cíl SEMINářE

objasnit možnosti využití manažer-
ského účetnictví pro potřeby inter-
ního auditu.

OBSAh

•   Základy finančního, daňového 
a manažerského účetnictví pro 
interní auditory.

•   Definování předmětu a principů 
manažerského účetnictví, jeho 
cílů a funkcí.

•   Manažerské účetnictví jako infor-
mační základna interního auditu.

•   Možnosti definování a zpřesnění 
analytických účtů, účetních stře-
disek, případně zakázek, z po-
hledu potřeb interního auditu.

•   Optimální nastavení manažer-
ského účetnictví v rámci procesů 
(činností) kontrolovaných inter-
ním auditem (evidence příjmů, 
výdajů, nákladů, výnosů, zásob, 

číslo semináře (variabilní symbol) 

16098
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPH 2 420)
2 400 (s DPH 2 904)

2 400 (s DPH 2 904)
2 800 (s DPH 3 388)»

AuDIt úČetní 
závěrky 
vybrAnýcH 
orgAnIzAcí

•   Testy spolehlivosti.
•   Testy věcné správnosti.
•   Vyhodnocení důkazních infor-

mací.
•   Zpráva. 

Případová studie: Plán postupu při 
auditu účetní závěrky.

ČAsový rozvrH

09.00–14.00 přednáška

19.–20. květnA 2016

Dvoudenní seminář

PřeDnášející

Ing. Danuše Prokůpková 
– auditor č. oprávnění KAČR 0712

úroveň

Pro všechny úrovně.

urČeno Pro

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né zprávy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky státu 
a jimi zřízené organizace, územní 
samosprávné celky (kraje, Magis-
trátní města, obce) a jimi zřizované 
organizace.

cíl semInáře

Cílem dvoudenního semináře je se-
známit posluchače s cíli, meto-
dami a postupy při auditu účet-
ní závěrky vybraných organiza-
cí (OSS- ministerstva a jim podob-
né organizace, Územní samospráv-
né celky tj. kraje, obce, Regionální 
rady a příspěvkové organizace).

obsAH

•   Rámec auditu účetní závěrky.
•   Předmět, cíl, poslání, volba pří-

stupu.
•   Principy auditu. 
•   Auditní riziko, významnost, do-

kumentace, komunikace.
•   Metody auditu účetní závěrky.
•   Stanovení strategie.
•   Analytické postupy.
•   Riziková analýza – vyhodnocení.
•   Stanovení kriterií, výběry, vzorky.
•   Výběr metod a nástrojů. 

číslo semináře (variabilní symbol) 

16100

•   Součástí metodiky je i bezpeč-
nost a krizové plánování v IT.

•   Souvislosti s ISO 20000, SOX 
a auditem.

•   Příklady z praxe.

ČAsový rozvrH

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

JAK SE K TOMU 
DOKOPAT ANEB 
PROKRASTINAcE 
A EFEKTIvITA 
PRácE

číslo semináře (variabilní symbol) 

16102
ZáKlADNí ZáSADY NOvÉhO 
ZáKONA O ZADáváNí 
vEřEJNých ZAKáZEK 
(PROJEDNávANá vERZE 
v PARlAMENTU ČR, NEBO 
PO 18. 4. 2016 SchválENý 
ZáKON) – PRO vEřEJNÉ 
ZADAvATElE

20. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Hana ondrušková

úROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Interní auditory včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je pořádně se po-
dívat na své velké i drobné návy-
ky v oblasti efektivity práce a zvlá-
dání věcí, které mohou někdy ničit 
výsledky a přidávat nám na stre-
su. Pomocí uvědomění některých 
důležitých principů je pak člověk 
za „minimální náklady“ odměněn 
výrazným zlepšením v oblasti zvlá-
dání věcí. 

OBSAh

•   „Tak já napřed udělám ty drob-
nosti a pak se vrhnu na ty dů-
ležité věci…“ Taky už jste zjisti-
li, že někdy děláte celý den a to 
nejdůležitější stejně není hotovo. 

•   Plány se mění, člověk neví, co 
dřív a nakonec toho má natolik 
plné zuby, že jde „pro uklidnění“ 
dělat něco úplně jiného nebo si 
uvařit kafe…

•   Jak to udělat, abychom se doká-
zali vyhnout ničivému odkládá-
ní věcí a naučili se skutečně od-
sekávat úkoly jeden za druhým 
a přitom smysluplně – o tom si 
budeme povídat a společně dis-
kutovat právě na tomto semináři. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

noty a podmínek VZ.
•   Postavení provozních jednotek při 

zadávání VZ.
•   Výjimka – zadavatel není povinen 

zadat plnění v zadávacím řízení, 
pokud půjde o vyjmenované práv-
ní služby.

•   Odpadá povinnost odůvodňo-
vat VZ.

•   Nová filosofie způsobilosti a kva-
lifikace dodavatelů. Dodavate-
lé, pokud nesplní požadavky za-
davatele na základní a profes-
ní způsobilost např. bezdlužnost 
budou ji moci obnovit tím, že při-
jmou dostatečná nápravná opat-
ření – např. úhrada dlužných čás-
tek nebo nedoplatků smluvního 
vztahu s veřejným zadavatelem 
a nepřijal odpovídající nápravná 
opatření.

•   Zadavatel bude opět moci vyža-
dovat prokázání ekonomické kva-
lifikace.

•   Lhůty se uvádějí a počítají v pra-
covních dnech.

•   Odlišnosti pro podlimitní a nadli-
mitní režim.

•   Podlimitní režim pro stavební prá-
ce do 50 mil. kč bez DPH.

•   Možnost nabídky nejdříve vy-
hodnotit a pak teprve u vítězné-
ho uchazeče posoudit nabídku 
(splnění způsobilosti, kvalifikace 
a podmínek zadavatele).

•   Nově definované ustanovení o mi-
mořádně nízké nabídkové ceně.

•   Nově definované možnosti a po-
vinnost vyloučit účastníka řízení.

•   …+ další podstatné změny záko-
na o zadávání veřejných zakázek 
týkající se veřejných zadavatelů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

19. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Pavel bláha
Úřad práce ČR

úROvEň

Pro účastníky, kteří znají proces za-
dávání VZ.

URČENO PRO

Pro zaměstnance veřejných za-
davatelů, kteří se přímo podíle-
jí na zadávání veřejných zakázek 
a práci komisí veřejných zadava-
telů. Pro kontrolory a interní audi-
tory, kteří kontrolují proces výbě-
rových řízení. Pro všechny, kteří 
chtějí být seznámeni se změnami 
v zadávacím řízení.
cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se zásadními 
změnami, které nový zákon do za-
dávání VZ přináší.
OBSAh

•   Rozbor zásadních ustanovení no-
vého zákona o zadávání veřej-
ných zakázek. 

•   Popis zásadních změn, které bu-
dou mít dopad do činnosti veřej-
ných zadavatelů např:

•   Nová zásada přiměřenosti.
•   Za zadávání VZ se nepovažuje 

tzv: „Vertikální spolupráce“ (tzn. 
plnění zadávané přímo svým 
ovládaným organizacím) a tzv: 
„Horizontální spolupráce“ (tzn. 
uzavřené smlouvy přímo mezi 
veřejnými zadavateli).

•   Nové druhy řízení – Řízení o ino-
vačním partnerství Zjednoduše-
ný režim.

•   Předběžné tržní konzultace 
ke stanovení předpokládané hod-

číslo semináře (variabilní symbol) 

16101
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cena člen / nečlen ČIIA

» 2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PříPRAvA A PROváDěNí 
AUDITU (UJIšťOvAcí 
I PORADENSKÉ 
ZAKáZKY) OD POČáTKU 
DO KONcE – PříPADOvá 
STUDIE

•   Analýza rizik jako předpoklad 
řádně sestavených plánů útvaru 
interního auditu.

•   Druhy auditů.
•   Sestavování plánů interního au-

ditu, atributy plánů, auditní za-
kázky mimo plán.

•   Předběžné šetření.
•   Zadání a program auditu.
•   Postupy při provádění auditu.
•   Požadavky kladené na informace 

získané při provádění auditu
•   Atributy zjištění auditu a formu-

lace zjištění, klasifikace zjištění.
•   Požadavky na doporučení inter-

ního auditu; klasifikace dopo-
ručení.

•   Formulace závěrů.
•   Zpracování auditní zprávy, atri-

buty a obsah zprávy.
•   Projednání zprávy vč. doporučení 

interního auditu.
•   Monitorování a ověřování realiza-

ce opatření přijatých na základě 
doporučení; aktivity při indikaci 
nedostatečnosti opatření nebo je-
jich realizace.

•   Vztahy k orgánům společnosti/or-
ganizace a komunikace s nimi.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16103

20. KvěTEN 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního auditu 
a auditory, členy výboru pro audit.

cíl SEMINářE

Poskytnout posluchačům syste-
matický metodický návod na pří-
pravu a provádění auditu vč. prak-
tických příkladů, a to počínaje za-
řazením do plánů útvaru interní-
ho auditu vycházejících z analý-
zy rizik, přípravy auditu a sestavení 
jeho programu, přes realizaci au-
ditních postupů, formulaci zjištění, 
závěrů a doporučení a jejich zahr-
nutí do závěrečné auditorské zprá-
vy, až po monitorování a ověřová-
ní realizace přijatých opatření k ná-
pravě/akčního plánu.

OBSAh

•   Úvod.
•   Právní a regulatorní rámec inter-

ního auditu, vycházející, kromě 
Mezinárodního rámce profesní 
praxe interního auditu, zejména 
ze zákona o řízení a kontrole ve-
řejných financí (resp. příslušného 
zákona v době konání seminá-
ře), právních předpisů finančního 
sektoru (využitelných rovněž jako 
standardy dobré praxe i u orga-
nizací jiných odvětví), právních 
předpisů vztahujících se ke zřizo-
vání, funkcím a postupům  výbo-
rů pro audit a standardů CoSo. 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

vNITřNí A vNěJší 
PROSTřEDí RISK 
MANAgEMENTU

24. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Radek Ščotka, MbA
Argeus, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Cílem je poskytnout vysvětlení 
vnitřního a vnějšího prostředí risk 
managementu. 

OBSAh

•   Organizační řízení vztahující se 
k RM.

•   Tři linie obranného modelu.
•   Vyhodnocení procesů vztahují-

cích se k prvkům vnitřního pro-
středí.

•   Centrálně řízené vs. různorodé 
organizace.

•   Outsourcing. 
•   Potřeby a očekávání klíčových 

interních zúčastněných stran.
•   Vyhodnocení procesů vztahují-

cích se k prvkům vnějšího pro-
středí, ve kterém se organiza-
ce snaží zvládat rizika a dosaho-
vat cílů. 

•   Analýza vnějšího prostředí PEST-
eL. 

•   Porterův model pěti sil.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

»

•   Osvědčené rámce (standardy) 
RM: eRM-CoSo, ISo 31000, 
GAIT, atd., jejich výklad a srov-
nání.

•   Výklad základních pojmů (termi-
nologie) RM.

•   Hlavní složky a procesy RM – 
přehled a cíle.

•   Složky RM: Strategie, organiza-
ce, procesy, reporting, metodo-
logie, nástroje, komunikace, IT 
podpora, lidé a kultura.

•   Procesy RM: Identifikace, ana-
lýza, měření, zvládání, monito-
rování, vykazování, konsolidace 
a zpracování závislostí rizik.

•   Strategie a principy RM, politi-
ka RM, rizikový apetit, kapacita 
a tolerance.

•   Organizační začlenění RM, kultu-
ra RM jako nedílná součást kul-
tury organizace.

•   Posuzování (benchmarking) 
úrovně procesů RM a celko-
vé úrovně RM (statické, dyna-
mické).

•   Výklad bude proložen praktický-
mi ukázkami a příklady z praxe.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

cílE říZENí RIZIK. 
RáMcE RISK 
MANAgEMENTU

23. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MbA
ernst & young, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Podat ucelený přehled moderního 
řízení rizik (risk managementu = 
RM) v kontextu řízení všech typů 
organizací (podniky, veřejná sprá-
va atd.) a získat odpovědi na otáz-
ky „Co to je RM a jaké jsou jeho 
cíle, pojmy a přístupy?“ a „Jak RM 
zapadá do řízení, struktury a kul-
tury organizací?“. Poskytnout jas-
né a praktické vodítko pro orienta-
ci v komplexitě a obrovském roz-
sahu RM. Uvést konkrétní příklady 
úspěšné praxe RM v různých orga-
nizacích a předat dlouhodobé zku-
šenosti z mnoha projektů RM.

OBSAh

•   Cíle RM ve vztahu ke strategii, 
strategickým záměrům a cílům 
řízení organizace.

•   Stručná historie vniku RM, pří-
klady, hlavní podněty a přínosy.

•   Pojem rizika jako základ RM 
a jeho charakteristika. Co je a co 
není riziko. komplexnost a klasi-
fikace rizik, hlavní typy rizik.

•   Požadavky na RM (legislativa, 
corporate governance atd.).

číslo semináře (variabilní symbol) 

16105
číslo semináře (variabilní symbol) 

16104
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

RISK MANAgEMENT 
JAKO SOUČáST 
STRATEgIcKÉhO 
říZENí SPOlEČNOSTI. 
POSTUPY MěřENí 
RIZIK

IDENTIFIKAcE 
A KlASIFIKAcE 
RIZIK. ZvláDáNí 
RIZIK.

25. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Štěrba
Ing. Jiří Havlický, Ph.D., 
Advanced Risk Management, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základními 
metodami měření rizik (tržní, kre-
ditní a operační rizika) a jejich vy-
užitím v praxi. Seminář je koncipo-
ván v souladu s regulacemi basel II/
Solvency II, které v současné době 
představují standardy řízení rizik.

OBSAh

•  Úvod – risk management a vy-
mezení pojmů.

•  Proces řízení rizik jako součást 
strategického řízení společnosti.

•  Měření rizik – přehled nezbytné 
matematiky a statistiky.

•  Finanční rizika a jejich klasifikace
•  Obecné metody měření rizik – 

znalost velikosti rizika jako před-
poklad k efektivnímu řízení.

•  Měření a řízení tržního rizika.
•  Měření a řízení kreditního rizika.
•  Měření a řízení operačního rizika.
•  Regulatorní rámec (Basel II 

a Solvency II).
•  Procesy a organizace risk mana-

gementu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

24. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MbA
ernst & young, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s účinnými 
a prakticky aplikovatelnými postu-
py identifikace a klasifikace rizik. 
Poskytnout přehled možných od-
povědí na riziko. Pozornost bude 
také věnována roli lidského úsudku 
v procesu hodnocení rizik.

OBSAh

•   Úvod – systém managemen-
tu rizik. 

•   Identifikace a klasifikace rizik.
•   Metoda analýzy kořenové příčiny.
•   Motýlkové diagramy.
•   Registry rizik.
•   Rizikologické myšlení.
•   Postupy zvládání rizik.
•   Využití rizika jako příležitosti.
•   Nově se objevující rizika (emer-

ging risks).

ČASOvý ROZvRh

13.00–17.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16108
AUDITY SYSTÉMů 
MANAgEMENTU 
INTEgROvANých 
DO SYSTÉMU říZENí 
IcT ORgANIZAcE

24.–25. KvěTNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Ing. Jiří Štěrba

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory, pracovníky útvaru infor-
mačních a komunikačních techno-
logií, vedoucí pracovníky organiza-
cí, majitele společností.

cíl SEMINářE

Poskytnutí informací a možnos-
ti konzultace v rámci případových 
studií z oblastí auditů zaměřených 
na integrovaný systém řízení infor-
mačních a komunikačních techno-
logií a jeho klíčové systémy mana-
gementu, realizovaných dle mezi-
národně platných a akceptovaných 
standardů a metodik. 

OBSAh

•   1. den: Audit integrovaného sys-
tému řízení informačních a ko-
munikačních technologií.

•   2. den: Audit systému manage-
mentu architektury a aktiv ICT.

•   3. den: Audit systému manage-
mentu služeb (ITSM).

•   4. den: Audit systému manage-
mentu rizik a kontinuity ICT.

•   5. den: Audit systému mana-
gementu bezpečnosti informa-
cí (ISMS).

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16107
číslo semináře (variabilní symbol) 

16106
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PRINcIPY vNITřNí 
KONTROlY 
A říZENí

26. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Chmelík
Česká spořitelna, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základním 
rámcem a principy vnitřní kontroly 
a řízení a jejich vazbou na risk ma-
nagement.

OBSAh

•   Řídicí a kontrolní systém.
•   Modely ŘKS.
•   Komponenty ŘKS.
•   Vztah ŘKS a risk managementu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

AUDIT OBěhU 
úČETNích 
DOKlADů

PERSONálNí 
PROcESY 
v ORgANIZAcI

»

27. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

blažena Petrlíková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované Po, 
úředníci z regionálních rad regionů 
soudržnosti.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s právní 
úpravou obsahu a náležitostí do-
kladů a jejich oběhu v účetní jed-
notce a to v návaznosti na plat-
né právní předpisy k účetnictví vy-
braných účetních jednotek (oSS, 
ÚSC, Po, Státní fondy), právní 
předpisy k rozpočtovým pravidlům 
a právní předpisy upravujícími pro-
ces řídící kontroly, tak aby s po-
mocí získaných dovedností moh-
li provádět výkon kontroly a inter-
ního auditu zaměřeného na ověřo-
vání dodržování zásad hospodaření 
s majetkem a úrovně prevence rizik 
ze ztrát, poškození nebo znehodno-
cení majetku z důvodu absence re-
gulace oběhu účetních dokladů.

OBSAh

•   Stručný přehled platných práv-
ních předpisů souvisejících 
s náležitostmi dokladů účet-
ních i daňových, včetně změn 

číslo semináře (variabilní symbol) 

16111

26. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

PhDr. Luděk Vajner

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory, manažery, majitele firem, 
personální manažery, studenty per-
sonálního řízení.

cíl SEMINářE

1. získat informace o základních 
personálních procesech v organi-
zacích.
2. sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

OBSAh

•   1. úloha, postavení a strategie 
personálního útvaru v organizaci.

•   2. plánování lidských zdrojů 
a personální marketing.

•   3. proces náboru a výběru za-
městnanců.

•   4. proces integrace a adaptace 
zaměstnanců.

•   5. proces vzdělávání a rozvoje 
kariéry zaměstnanců.

•   6. proces hodnocení zaměst-
nanců.

•   7. proces odměňování zaměst-
nanců.

•   8. proces propouštění zaměst-
nanců.

každá část bude řešena formou 
konkrétních případových studií, 
na kterých se účastníci budou učit.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16110
číslo semináře (variabilní symbol) 

16109
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420) »

ZKUšENOSTI 
Z AUDITU 
vEřEJNých 
ZAKáZEK 
v OBlASTI IT

•   Náležitosti smluvního vztahu.
•   Průběh VZ.
•   Posuzování referencí.
•   Proces hodnocení nabídek (po-

sudky, analýzy).
•   Vazba mezi znalostmi členů 

týmu a dodávaným řešením – 
někdy odpovídá pouze požadav-
kům Zadavatele.

•   Realizace projektu.
•   Evidence majetku – souhlas ope-

rativních a účetních evidencí.
•   Testování aplikací – akceptač-

ní testy, zátěžové testy, penetrač-
ní testy.

•   Přebírání do provozu.
•   Dokumentace převzetí díla nebo 

služby – akceptační protokoly.
•   Způsoby fakturace – akcepta-

ce dokládání fakturace za dodáv-
ky a služby.

•   Související smluvní ujednání – 
např. SLA, oLA, NDA.

•   Rozvoj stávajícího řešení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

30. KvěTNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Miroslav Starčevič
Ministerstvo financí ČR  
(Auditní orgán),
Ing. Petr Grešl
RoGIT s.r.o.

úROvEň

Mírně pokročilý.

URČENO PRO

kurz je určen pro interní auditory 
a kontrolory ve veřejné správě za-
bývající se kontrolou nebo auditem 
veřejných zakázek. 

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámení se 
systémem a procesy ověřování ve-
řejných zakázek v oblasti IT uvnitř 
organizace. Nedílnou součástí je 
předání zkušeností z auditů veřej-
ných zakázek IT technologií, se-
známení se s nejčastějšími problé-
my, a identifikaci potenciálních ri-
zik. Na semináři se bude praco-
vat se zadávacími dokumenty vy-
cházející z praxe, u kterých bude 
probíhat diskuse nad potenciální-
mi nálezy.

OBSAh

•   Příprava veřejné zakázky.
•   Analýzy a studie proveditelnos-

ti – chyby a náležitosti.
•   Posudky – zadávání posudků, 

výběr posuzovatelů.
•   Příprava zadávací dokumenta-

ce – požadavky na transparent-
nost a ne-diskriminaci.

•   Kritéria hodnocení – diskriminač-
ní, neměřitelná, subjektivní.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16112

právních předpisů s účinností 
od 1. 1. 2015 pro vybrané účet-
ní jednotky.

•   Praktické příklady možností ře-
šení oběhu účetních a daňových 
dokladů ve vybraných účetních 
jednotkách, v návaznosti na or-
ganizační řád účetní jednotky.

•   Praktická ukázka Směrnice 
o oběhu účetních dokladů.

•   Archivace dokladů.
•   Příklady dokumentace interní-

ho auditora v souvislosti auditem 
oběhu účetních dokladů.

•   Postupy při auditu oběhu účet-
ních dokladů.

•   Diskuse a dotazy. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

cena člen / nečlen ČIIA

vývOJ DOhlEDU 
A REgUlAcE říZENí 
OPERAČNíhO 
RIZIKA, RIZIK IS/IT 
A RIZIK SPOJENých 
S OUTSOURcINgEM

INTERNí AUDIT 
A ZáKON O TRESTNí 
ODPOvěDNOSTI 
PRávNIcKých OSOB 
A říZENí PROTI NIM 
Č. 418/2011 Sb.

»

•   Diskuse o využívání a případné 
úpravě cloud computingu (mezi-
národní a lokální pohled).

•   Dohled v oblasti operačního ri-
zika a IS/IT a očekávání ČNb 
v této oblasti.

•   Dohled v oblasti outsourcingu 
včetně cloud computingu a oče-
kávání ČNb v této oblasti

•   Zkušenosti – nejčastější zjištění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

1. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D.
Česká národní banka

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
působící v oblasti řízení operačního 
rizika a rizik IS/IT v bankách a dal-
ších finančních institucích.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s obsahem dis-
kuse a návrhů zásadních změn re-
gulatorního rámce upravujícího 
operační riziko a aktivit evropské 
bankovní autority v oblasti dohledu 
nad IS/IT v bankách. 
objasnit požadavky, očekává-
ní a přístup regulátora při výkonu 
dohledu v oblasti řízení operační-
ho rizika. 
Zhodnotit možnosti zohlednění 
současných turbulentních trendů 
měnících dosavadní způsoby vyu-
žívání IS/IT v regulaci a při výkonu 
dohledu v oblasti IS/IT, outsourcin-
gu a Cloud computingu. 

OBSAh

•   Regulatorní požadavky v oblasti 
operačního rizika. 

•   Navrhované změny v oblasti re-
gulace operačního rizika.

•   Pokročilý přístup (AMA) a zhod-
nocení jeho přínosů a možnosti 
dalšího využití.

•   Regulatorní požadavky v oblasti 
IS/IT versus aktuální trendy.

•   Regulace outsourcingu a cloud 
computingu.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16114

30.–31. KvěTNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Mgr. Jiří Horáček 
Ing. Radek Ščotka, MbA  
Argeus, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vedoucí pracov-
níky, interní auditory, kontrolní pra-
covníky, manažery.

cíl SEMINářE

Cílem je ukázat rizika, která se vá-
žou na právnické osoby v souvis-
losti s platným zákonem o trest-
ní odpovědnosti právnických osob 
a řízení proti nim. 

OBSAh

•   Rizika trestní odpovědnosti práv-
nických osob.

•   Ochrana a odpovědnost korpo-
rací.

•   Příklady trestně právní odpověd-
nosti.

•   Analýza rizik korporací.
•   Příklady šetření interního audito-

ra rizik trestní odpovědnosti kor-
porací.

•   Prevence trestní odpovědnosti.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16113
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIAcena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

JAK NEvYhOřET 
– SEMINář 
O „BURN OUT 
SYNDROMU“

2. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

PhDr. Luděk Vajner

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro všechny profese, které jsou 
v kontaktu s lidmi, pro extrémně 
vytížené manažery a podnikatele.

cíl SEMINářE

1. získat informace o problematice 
syndromu vyhasnutí.
2. získat informace o možnostech 
prevence syndromu vyhasnutí.
3. sdílet zkušenosti s ostatními 
účastníky semináře.

OBSAh

•   Co je syndrom vyhasnutí, koho 
postihuje a jak vzniká.

•   Dotazník syndromu vyhasnutí.
•   Skupiny náchylné podlehnout 

syndromu vyhasnutí.
•   Hlavní příčiny syndromu vyhas-

nutí.
•   Příznaky syndromu vyhasnutí.
•   Fáze syndromu vyhasnutí – před-

fáze, frustrace, stagnace, apatie, 
vyhoření.

•   Preventivní opatření syndromu 
vyhasnutí.

•   Terapie syndromu vyhasnutí.
•   Výpovědi lidí – krátké filmy.
•   Osobní zkušenosti účastníků.
•   Diskuze.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16115



68

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)»

PREvENcE 
lEgAlIZAcE výNOSů 
Z TRESTNÉ ČINNOSTI 
A FINANcOváNí 
TERORISMU

3. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jitka komárková 
Česká národní banka

úROvEň

Pro pokročilé.

URČENO PRO

AML a compliance pracovníky, pra-
covníky interního auditu a pro další 
zaměstnance, kteří se podílí na pl-
nění AML/CFT povinností.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s hlavní-
mi povinnostmi dle aktuální právní 
úpravy oblasti AML/CFT, upozornit 
na hlavní změny, které přinese při-
pravovaná novela AML zákona 
a uvést příklady nedostatků, kte-
ré byly nejčastěji zjišťovány v rám-
ci výkonu kontrolní činnosti ČNb 
v této oblasti.

OBSAh

•   Vinnosti a požadavky vyplýva-
jící z aktuálního znění zákona 
č. 253/2008 Sb. a z vyhlášky 
ČNb č. 281/2008 Sb. 

•   Hlavní změny vyplývající z při-
pravované novely AML zákona.

•   Požadavky kladené na vnitřní 
AML/CFT předpis(y) a na postu-
py uplatňované v praxi. 

•   Aktuální příklady nedostatků zjiš-
těných v rámci AML/CFT kontrol-
ní činnosti (realizované zejména 
u bank a družstevních záložen) 
a modelové případové studie. 

•   Diskuze.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16117

•   Cíle a kritéria auditu.
•   Metodika provádění auditu
•   Vstupní, mezioperační a výstup-

ní kontrola.
•   Vstupních surovin, materiálů 

a polotovarů (Pracovní postupy 
(PP) kontrolní místa).

•   Výrobních technologických ope-
rací.

•   Výstupní kontrola, třídění a pře-
dávání na sklad (podnikové nor-
my).

•   Evidence neshod.
•   Nápravná a preventivní opatření.
•   Audit a lidé, komunikace.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

AUDIT  
vE výROBě

3. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Anna Stanková

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory ve výrobních společnos-
tech.

cíl SEMINářE

Poukázat na společné a specific-
ké rysy auditů ve výrobě s ohledem 
na produkt. 

OBSAh

•   Audit výroby zahrnuje minimál-
ně řízení zakázek, samotnou vý-
robu, správu výrobního zařízení 
a řízení skladů, měření procesů, 
metrologii, laboratorní zkoušky, 
řízení neshodného výrobku, atd.

•   Audit měření, laboratoří, vstupní, 
mezioperační a výstupní kontroly 
ve výrobní jednotce. 

Typ auditu:
•   Procesní audit – zahrnuje moni-

torování a měření včetně vzorku. 
•   Audit efektivity – evidence a mě-

ření výkonnosti výrobního proce-
su podle metody „6e“.

•   Audit operací – zjišťování, zda 
procesy týkající se vstupní, mezi-
operační a výstupní kontroly jsou 
nastaveny správně, zda jsou také 
správně prováděny.

•   Audit shody – dodržování nasta-
vených vnitřních pravidel a no-
rem – řešení neshodného vý-
robku.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16116



69

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)»

JAK NAPSAT 
SPRávNě 
AUDIT REPORT 
v ANglIcKÉM 
JAZYcE

•   Speciálně pro auditory a interní 
auditory jsme připravili tento vy-
soce interaktivní seminář, kde se 
naučíte jak vytvářet zprávy, které 
se snadno píšou, ale také snad-
no čtou. A co navíc, je jim snad-
né porozumět.

•   Definice Audit Reportu a jeho 
částí.

•   Best Practices při vytváření zpráv 
o interním auditu.

•   Co zahrnout a nezahrnout do Au-
dit Reportu. 

•   Základní části každého druhu 
Audit Reportu.

•   Jak správně vymezit kredibilitu 
dokumentu.

•   Principy jasné a stručné písem-
né zprávy.

•   Jak argumentovat zjištění a sho-
dy/neshody.

•   Jak zvolit správné jazykové pro-
středky pro různé části reportu 
a různé publikum.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

6. ČERvNA a 23. ČERvNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Sylva Novotná
Milan Šudoma  
Nolama s.r.o.

úROvEň

pokročilý

URČENO PRO

Interní auditory, kteří svoje audit 
reporty píší v anglickém jazyce

cíl SEMINářE

Na co se obvykle primárně zamě-
řujeme:
1. Přesné vymezení reportu a dodr-
žování dané struktury.
2. oddělení „zrna od plev“, tedy 
schopnost zdůraznit důležitá fak-
ta a zjištění.
3. Poznání publika – čtenářů doku-
mentů a přizpůsobení jazyka jed-
notlivým skupinám.
4. Použití jasného, konzistentního 
a srozumitelného stylu psaní.
5. Nastavení vhodného tónu pro 
sdělení závažnosti zjištění.
6. Jak získat pozornost čtenáře
Tento kurz je ideální pro auditory, 
interní auditory, konzultanty, kte-
ří v rámci svojí práce zpracovávají 
dokumenty v anglickém jazyce pro 
různorodé publikum.

OBSAh

•   Audit je hotov, zjištění jsou za-
znamenána a nastal čas sepsat 
závěrečnou zprávu = audit re-
port. Pro většinu auditorů nejú-
navnější a nejnáročnější část ce-
lého procesu.

ČlOvěK  
– NEJvěTší 
BEZPEČNOSTNí 
RIZIKO

číslo semináře (variabilní symbol) 

16119

6. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Radek kučera
T-Mobile Czech Republic a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci  
Univerzity interního auditu.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s bezpečnost-
ními riziky a s typy protiprávní-
ho jednání interních zaměstnanců 
společnosti. Dále účastníky sezná-
mit se způsobem vedení vyšetřová-
ní v korporátní sféře. 

OBSAh

•   Typologie pachatelů trestné čin-
nosti

•   Vybrané kriminologické teorie
•   Kriminalita „bílých límečků“
•   Příprava investigativního inter-

view
•   Vedení investigativního interview
•   Chyby a omyly při vedení inter-

view
•   Případové studie

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16118



70

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

UJIšťOvAcí 
ROlE INTERNíhO 
AUDITU 
v OBlASTI RISK 
MANAgEMENTU

7. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Radek Ščotka, MbA
Argeus, s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Cílem je poskytnout vysvětlení 
možných ujišťovacích role interní-
ho auditora v oblasti řízení rizik. 
Seminář je doprovázen praktický-
mi příklady. 

OBSAh

•   Interní auditor a jeho role ujiště-
ní: požadavky Standardů.

•   Ujištění o řízení klíčových rizik – 
klíčové indikátory rizika (kRI).

•   Praktické využití KRI.
•   Reporting rizik a prvky ujištění.
•   Ujištění o postupech pro říze-

ní rizik – na příkladu auditní za-
kázky.

•   Modely vyspělosti RM a jejich 
praktické využití.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

POSTUP KONTROlY 
PODlE ZáKONA 
Č. 255/2012 SB., 
KONTROlNíhO řáDU 
A SOUvISEJících 
PřEDPISů

»

•   Na praktických příkladech bude 
vysvětlen např. rozsah poučení 
kontrolované osoby, jednací ja-
zyk, náležitosti podání (např. ná-
mitek proti kontrolnímu zjištění), 
počítání času, nahlížení do spi-
su aj. Související právní předpisy 
vč. nového občanského zákoní-
ku, obchodní tajemství. 

•   Utajované informace, osob-
ní údaje, oznamování podezření 
na trestný čin.

•   Nesouhlas kontrolovaného s vý-
sledkem kontroly. Nesouhlas 
s rozhodnutím orgánu veřejné 
správy o uložení sankce.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

7. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Miroslava Pýchová

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

kontrolující podle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole a také 
pro interní auditory a vedoucí za-
městnance, které zajímají práva 
a povinnosti kontrolovaného.

cíl SEMINářE

Předat zkušenosti z aplikace zá-
kona, upozornění na problematic-
ké oblasti.

OBSAh

•   Opakování úspěšného semináře.
•   Oprávnění orgánů veřejné sprá-

vy ke kontrole. Práva a povinnos-
ti kontrolujících a kontrolovaných 
podle zákona č. 255/2012 Sb., 
o kontrole (kontrolním řádu), 
účinného od roku 2014. Přizva-
né osoby. Nová úprava vylouče-
ní pro podjatost. Pořizování zvu-
kových a obrazových záznamů. 
Protokol o kontrole, oprava ne-
správností v protokolu o kontrole 
a došetření věci. Vyřizování ná-
mitek. Mlčenlivost a zveřejňování 
informací o kontrole.

•   Přestupky a správní delikty kont-
rolovaných nebo povinných osob. 

•   Převzetí kontroly nadřízeným or-
gánem. 

•   Diskuse k právům a povinnostem 
podle nového kontrolního řádu.

•   Aplikace části první a čtvrté 
správního řádu v průběhu kon-
troly.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16121
číslo semináře (variabilní symbol) 

16120



71

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

říZENí RIZIK 
v PRAxI – 
ČTYřlETÉ 
ZKUšENOSTI

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16124

9. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

JUDr. eduard Jeleň, CIA, CRMA 
České dráhy, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Risk manažery, interní auditory, 
analytiky rizik a další vedoucí pra-
covníky zabývající se problemati-
kou implementace a fungování sys-
tému řízení rizik ve společnosti.

cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s  praktický-
mi zkušenostmi z implementace 
Risk Managementu ve společnos-
tech nebankovního sektoru.

OBSAh

•   Poskytnout informativní přehled 
o integrovaném systému řízení ri-
zik ve Skupině ČD.

•   Prezentovat praktické zkušenos-
ti z implementace „Risk Manage-
mentu“ ve společnostech neban-
kovního sektoru. 

•   Základní východiska (legislativa) 
a harmonogram implementace. 

•   Základní dokumentace systému 
řízení rizik. 

•   Hlavní dokumenty – karta rizi-
ka, katalog rizik. IS/IT podpora 
v systému řízení rizik. 

•   Ukázat praktické zkušenos-
ti a základní metody oceňová-
ní rizik.

•   Monitoring, reporting aktuální ri-
zikové pozice vedení. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

DOPORUČENý 
POSTUP PřI výKONU 
SYSTÉMOvÉhO 
AUDITU v SOUlADU 
S POŽADAvKY 
STANDARDů BlOKU 2200

číslo semináře (variabilní symbol) 

16123
PORADENSKá 
ROlE INTERNíhO 
AUDITU 
v OBlASTI RISK 
MANAgEMENTU

9. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň 

Pro všechny úrovně.

cíl SEMINářE

V rámci semináře budou účastní-
ci seznámeni s přístupem k výko-
nu interního auditu ŘkS konkrét-
ních procesů v organizaci tak, aby 
jak nastavené postupy, tak jejich 
uplatnění byly v souladu s poža-
davky příslušných Standardů bloku 
2200. Bude probrán work-flow au-
ditního procesu s ohledem na kva-
litu jednotlivých kroků. S využitím 
vhodných formulářů a šablon bude 
v rámci semináře probráno na plá-
nování zakázky, hodnocení říze-
ní operačních rizik dle nastavených 
kritérií, dokumentaci průběhu au-
ditu, reporting zjištění a průběžné 
interní hodnocení činnosti auditní-
ho týmu. 

OBSAh

•   Požadavky na výkon ujišťova-
cí zakázky dle Standardů blo-
ku 2200.

•   Doporučené formuláře a šablony 
k naplnění těchto požadavků.

•   Plánování a příprava ujišťova-
cí zakázky. 

•   Proces systémového auditu krok 
za krokem.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

7. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Dr. Antoní Šenfeld, CIA
AXA Česká republika s.r.o.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie Risk 
Managementu.

cíl SEMINářE

Strukturovaným způsobem sezná-
mit interní auditory s možnými 
typy poradenských zakázek v ob-
lasti řízení rizik (RM) a s jejich 
možnými úskalími.

OBSAh

•   Seznámení s požadavky Stan-
dardů v oblasti poradenských za-
kázek.

•   Jednotlivé typy poradenství v ob-
lasti RM (náplň a možný průběh 
zakázky, aspekty zachování ob-
jektivity a nezávislosti, praktické 
ukázky výstupů). 

•   Koordinace činností RM.
•   Příprava výkazů o RM.
•   Udržování a rozvoj rámce RM.
•   Prosazování myšlenky zavede-

ní RM.
•   Příprava RM strategie pro její 

schválení orgány společnosti.

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16122



72

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

PROvěřENí 
MZDOvÉ OBlASTI 
v ORgANIZAcI

»

10. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Chmelík
Česká spořitelna, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za mzdovou oblast.

cíl SEMINářE

Mzdy, mzdové systémy, mzdové 
účetnictví a základní postupy pro 
ověření těchto oblastí.

OBSAh

•   Základní legislativa mzdové ob-
lasti.

•   Mzdy, mzdové systémy.
•   Mzdové účetnictví.
•   Základní okruhy pro ověřování.
•   Rizika, nedostatky a podvody 

v mzdové oblasti.
•   Specifika pro OVS (platy).

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16126
výBORY  
PRO AUDIT 

OBSAh

•   Výbory pro audit jako jeden 
z mezníků vývoje řídicího a kont-
rolního systému.

•   Právní rámec zřizování a činnos-
ti výborů pro audit; standardy 
„dobré praxe”.

•  Zákon č. 93/2014 Sb., O audi-
torech.

•   Zákon o řízení a kontrole veřej-
ných financí.

•   Vyhláška č. 163/2014 Sb., O vý-
konu činnosti bank, spořitelních 
a úvěrních družstev a obchodní-
ků s cennými papíry. 

•   Model řks coso, vč. Modifika-
ce z roku 2013 a jeho možné vy-
užití. 

•   Výbor pro audit jako prvek řks 
a současně dohledový orgán nad 
ním.

•   Funkce výboru pro audit, jejich 
předpoklady a naplňování, ze-
jména.

•   Formální předpoklady (statut, 
požadavky na členy atd.).

•   Začlenění do organizační struk-
tury.

•   Dohled/sledování systému vnitř-
ního řízení a kontroly, zejména 
vnitřní kontroly, řízení rizik a in-
terního auditu.

•   Monitorování sestavování účetní 
závěrky-

•   Úloha při posuzování nezávislos-
ti a výběru statutárního auditora; 
faktory narušující nezávislost.

•   Informační a komunikační vazby.
•   Pravidla a možné postupy při za-

jišťování funkcí výboru pro audit.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

10. ČERvNA 2016 

PřEDNášEJící

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Členy výborů pro audit a orgánů 
společnosti/organizace, zejména 
kontrolních (dozorčích rad apod.), 
vedoucí útvarů interního audi-
tu a interní auditory, vedoucí útva-
rů řízení rizik, compliance a kont-
rolních útvarů, vedoucí pracovní-
ky zajišťující kontrolu po linii řízení 
a garanty zřízení výborů pro audit, 
pokud nejsou zřízeny.

cíl SEMINářE

Napomoci posluchačům při zdo-
konalování činnosti výborů pro au-
dit podle aktuálního znění záko-
na o auditorech a předpisů finanč-
ního trhu využitelných jako bench-
mark i u jiných subjektů nebo při 
jejich zřizování podle zákona o ří-
zení a kontrole veřejných financí. 
Seznámit posluchače s funkcí vý-
borů pro audit, principy, obsahem 
a postupy jejich činnosti, vč. po-
žadavků na kvalitu interního audi-
tu (zejména Programu pro zabez-
pečování a zvyšování kvality inter-
ního auditu). Předmětem seminá-
ře je rovněž seznámení s mode-
lem řídicího a kontrolního systému 
CoSo a s jeho kontextem s výbo-
ry pro audit.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16125



73

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

ZáKlADY 
FORENZNíhO 
vYšETřOváNí

13. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

kateřina Halásek Dosedělová,  
CFe, FCCA
PricewaterhouseCoopers  
Česká republika, s.r.o.
URČENO PRO

Interní auditoři, pracovníci útvaru 
Compliance či řízení rizik.
cíl SEMINářE

V rámci tohoto jednodenního ško-
lení se seznámite s typy podvodů, 
které se vyskytují napříč průmys-
lovými odvětvími, tak také speci-
fickými podvody z oblasti finanční-
ho sektoru, výroby a automobilové-
ho průmyslu. Na konkrétních pří-
kladech podvodných schémat vám 
ukážeme, jakým způsobem byly 
případy odhaleny, šetřeny a jaké 
následné kroky byly učiněny.
OBSAh

•   Roli jednotlivých úvarů společ-
nosti v procesu plánování a pro-
vedení vlastního šetření. 

•   O plánování  fornezních šetření 
a zdrojích dat. 

•   Postupech, nástrojích a techni-
kách forenzního vyšetřování – 
datových analýzách, zpraocová-
ní a analýze dat z elektronických 
zařízení a postupech vedení říze-
ných rozhovorů. 

Následně se budeme zabývat také 
klíčovými charakteristikami  zpráv 
z forenzního vyšetřování.. Na závěr 
se pak budeme zabývat nástroj pro 
prevenci podvodů četně doporuče-
ní pro efektivní odhalování podvo-
dů v budoucnu.
ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16128
AUDIT 
PříSTUPOvých 
OPRávNěNí

13. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Igor barva, CIA, CISA
Ing. Petr Grešl
RoGIT s.r.o.
úROvEň

Pro středně pokročilé.
URČENO PRO

Seminář je určen pro interní audi-
tory s technickým zaměřením a se 
základní znalostí ICT a operační-
ho systému MS Windows a Acti-
ve Directory.
cíl SEMINářE

Prakticky, na výpočetní technice, 
se seznámit se způsobem získá-
ní dat a jejich zpracováním v rám-
ci auditu přístupových oprávnění 
do IT systémů.
OBSAh

•   Identifikace cílů auditu přístupo-
vých oprávnění.

•   Seznámení se s procesem říze-
ní přístupů na úrovni operačních 
systémů a aplikací.

•   Seznámení se s technologie-
mi integrovaného řízení přístupů 
(PkI, SSo).

•   Příprava testů, definice cílů testů 
a zdrojových dat.

•   Praktická ukázka získání přístu-
pových oprávnění z operačního 
systému a active directory.

•   Praktické provedení testů v MS 
eXCeL.

•   Formulace doporučení v oblasti 
řízení přístupů, dosažení efektivní 
správy přístupových oprávnění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16127
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KURZY  
TvůRČíhO PSANí

cena člen / nečlen ČIIA

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)»

OBSAh

  Psaní je řemeslo jako každé jiné
•   Jak namixovat dobrý text ze 

správných „cihel“.
•   Jak důležité jsou proporce — 

motiv, akce, následek.
•   Práce s detaily.
•   Debaty nad vlastními texty (před 

začátkem kurzu dostanete domá-
cí úkol – viz. níže).

•   Proč píšeme aneb jaké poučení 
z našeho textu plyne.

•   Praktická cvičení a debata nad 
texty stvořenými na semináři.

  Formát tréninku
•   Kurz probíhá ve skupině. Už 

na první hodinu si přineste text 
na téma: Můj nejsilnější zážitek. 
Nejde o úvahu, jak vybrat, co 
bylo ve vašem životě zajímavé, 
ale opravdu zvolit jeden silný zá-
žitek a ten popsat v duchu hesla, 
že psaní nesmí být nuda.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

14.–15. ČERvNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

PhDr. Dana Pravdová emingerová
Ing. klára Dvořáková

úROvEň

Pro všechny úrovně.
Žádná specifická znalost není po-
žadována.

URČENO PRO

každého, kdo se chce naučit ře-
meslu psaní. Pro začátečníky i po-
kročilé „psavce“. Pro kohokoli, kdo 
potřebuje účinněji sdělovat to, co 
nosí v hlavě – od auditorské zprá-
vy přes přehlednou prezentaci až 
po dobrý blog. 

cíl SEMINářE

Psát jakékoliv texty tak, aby je čte-
nář se zájmem dočetl.
Firemní oběživo je těžké čtivo, ale 
během kurzu se naučíte, jak psát 
i vnitrofiremní materiály strukturo-
vaně a zajímavě. Prostřednictvím 
„volnějších literárních žánrů“ po-
chopíte, co funguje a jak. Sebelep-
ší námět totiž nestačí, pokud se 
čtenář k hlavním myšlenkám ne-
prokouše. Naučíte se, jak skládat 
text tak, aby měl správné tempo. 
Zjistíte, jak důležité je si nejprve 
ujasnit, kdo je vaše cílová skupina, 
o čem chcete psát, pak se toho dr-
žet. Své texty budete číst, diskuto-
vat o nich a současně budete na-
slouchat jeden druhému. brzy po-
chopíte, že upřímná zpětná vaz-
ba vás dokáže posunout kupředu 
jako blesk.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16129
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

úČETNí výKAZY 
A DAňOvÉ 
SOUvISlOSTI

»

•   Daňový systém a jeho vliv 
na účetní reporting.

•   Vysvětlení a práce s účetními vý-
kazy. 

•   Rozvaha.
•   Výkaz zisků a ztrát.
•   Cash flow (přehled o peněžních 

tocích).
•   Přehled o změnách vlastního ka-

pitálu.
•   Účetní závěrka, výroční zpráva 

a „daně“.
•   Promítnutí účetních případů 

do výkazů.
•   Řešení praktických příkladů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

15. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jarmila Rázková, MbA

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

kurz je určen všem, kteří pracují 
s účetními výkazy (rozvaha, výsle-
dovka, cash-flow) a chtějí si oživit, 
doplnit, zaktualizovat své znalosti 
v oblasti účetní terminologie, meto-
diky a zásadách vedení účetnictví. 
Je určen všem, kdož chtějí pocho-
pit a porozumět účetním výkazům 
i v daňových souvislostech. kurz se 
doporučuje manažerům na střed-
ní a vyšší úrovni, poradcům, audi-
torům, pracovníkům ekonomických 
útvarů a všem, kteří chtějí získat 
větší jistotu při práci s účetními vý-
kazy a na jejich základě přijímat 
lepší informovaná rozhodnutí. 

cíl SEMINářE

kurz představí základní účetní vý-
kazy, jejich strukturu a vzájem-
né vazby. Pomůže pochopit logiku 
účetnictví, základní principy a zá-
sady v daňových souvislostech. 
Přispěje k poznání, že účetnictví 
má jasná pravidla a postupy a není 
třeba se ho bát. Díky lepšímu po-
rozumění  informací v účetních vý-
kazech pomůže zlepšit ekonomic-
ké myšlení a začít chápat řadu věcí 
v jiném světle.

OBSAh

•   Základní prvky, účetní zásady 
a principy.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16131
číslo semináře (variabilní symbol) 

16130
PRINcIPY 
ODMěňOváNí 
DlE cRD Iv – 
POŽADAvKY 
NA INTERNí AUDIT 

14. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Jiří Medřický, ACCA
baker Tilly Czech Republic

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Manažery interních auditů bank 
a finančních institucí, kteří jedna-
jí s vedením.
Interní auditory bank a finančních 
institucí.
HR manažery, kteří nastavují pravi-
dla odměňování.

cíl SEMINářE

Pochopit požadavky regulace od-
měňování, poznat související po-
žadavky na interní audit a umět 
prakticky přistoupit k samotné-
mu auditu.

OBSAh

•   Přehled základních regulatorních 
požadavků CRD IV.

•   Právní úprava v České republice.
•   Druhy a formy odměňování a je-

jich praktická implementace.
•   Požadavky regulace na výkon in-

terního auditu.
•   Jak stanovit plán interního audi-

tu splnění požadavků CRD IV.
•   Praktické zkušenosti z auditů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)
cena člen / nečlen ČIIA

IMPlEMENTAcE 
AUDITORSKých 
DOPORUČENí 
OD A DO Z

KvAlITNí AUDITNí 
DOKUMENTAcE, ANEB 
„NEZDOKUMENTO- 
váNO = NEUDěláNO“

WORKShOP – 
AUDIT v OBlASTI 
NáKUPU

cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16134

17. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Radek kánský
České dráhy, a.s.
úROvEň

Začátečníci i pokročilí.
URČENO PRO

Interní auditoři včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.
cíl SEMINářE

Naučit účastníky semináře správně 
formulovat auditní doporučení, dále 
s nimi pracovat, evidovat je a ově-
řovat jejich plnění, včetně vytváření 
reportů pro vedení organizace.
OBSAh

•   Význam a podstata auditních do-
poručení.

•   Vhodná formulace auditních do-
poručení.

•   Praktické příklady formulace do-
poručení.

•   Doporučení z externích auditů 
a prověrek.

•   Přístupy k implementaci audi-
torských doporučení, součas-
né trendy.

•   Co vyplývá z Mezinárodního 
rámce profesní praxe IA?

•   Evidence a správa implementace 
doporučení.

•   Ověření implementace doporuče-
ní, dokumentace.

•   Reporty, KPI a auditorská dopo-
ručení.

•   Nastavení metodiky v útvaru in-
terního auditu.

•   Auditorská doporučení a risk ma-
nagement.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

16. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA
MetLife europe Limited, pobočka 
pro Českou republiku

URČENO PRO

Určeno Pro všechny úrovně.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit účast-
níky se způsoby kvalitní dokumen-
tace auditní práce a vše si ukázat 
na konkrétních příkladech z praxe.

OBSAh

•   Důvody nutnosti kvalitní doku-
mentace prací souvisejících s au-
ditní zakázkou.

•   Dokumentace vyhodnocení rizik.
•   Dokumentace plánu zakázek in-

terního auditu.
•   Dokumentace plánu auditní za-

kázky.
•   Dokumentace auditní práce.
•   Dokumentace dohledu nad au-

ditními zakázkami.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16133

15.–16. ČERvNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEDNášEJící

Mgr. Petr barnat, MbA
Ing. Martina Chlapcová
ČeZ, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditoři a další vedoucí pra-
covníci bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerční i veřejný sektor).

cíl SEMINářE

Vyzkoušet si na praktickém zákla-
dě (na modelových příkladech) pří-
pravu a výkon auditu i formulaci 
výsledků auditu.

OBSAh

•   Příprava auditu.
•   Zacílení auditu.
•   Předběžné šetření.
•   Hodnocení rizik.
•   Detailní plánování.
•   Výkon auditu.
•   Auditní techniky.
•   Komunikace výsledků auditu.
•   Formulace zjištění.
•   Struktura a koncepce zprávy.
•   Prezentace výsledků auditu.
•   Uzavření auditu.
•   Vyhodnocení výsledků auditu.
•   Dokumentace a archivace.
•   Praktická cvičení – definice cíle 

a rozsahu auditu, práce s progra-
mem auditu, prezentace výstu-
pů z auditu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16132
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PříPRAvA úTvARU 
IA NA úSPěšNÉ 
PODSTOUPENí 
vAlIDAcE/ExTERNíhO 
hODNOcENí KvAlITY 
INTERNíhO AUDITU

JAK PSáT AUDITNí 
ZPRávU

»

•   Předcházení zjištěním z externí-
ho hodnocení, doporučení k rea-
lizaci opatření pro zajištění sou-
ladu a efektivnosti IA.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

20. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eurodan, s.r.o.

úROvEň 

Pro pokročilé auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, seni-
or auditor, samostatně praktikují-
cí auditor. 

cíl SEMINářE

Cílem semináře je připravit mana-
žery IA na validaci či externí hod-
nocení souladu s požadavky pro-
fesní praxe a účinnosti výkonu au-
ditní činnosti na základě Standar-
dů pro profesní praxi IA. Lektor vy-
užije zkušenosti s uplatňováním 
uznávané metodiky pro hodnoce-
ní kvality činnosti auditu a upozor-
ní na důležité oblasti při nastave-
ní, řízení a výkonu auditu v organi-
zaci. Zejména se zaměří na klíčová 
místa, kde dochází při hodnocení 
k odchylkám, aby bylo možné jim 
včas předejít. 

OBSAh

•   Požadavky Standardů na kvali-
tu IA, její zajištění v rámci orga-
nizace.

•   Přístupy k hodnocení zabezpeče-
ní kvality IA, na co se zaměřují 
externí validace či hodnocení, je-
jich průběh a závěry.

•   Příklady odchylek na základě 
praktických zkušeností z externí-
ho hodnocení.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16136

17. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. blanka Adámková 
Česká pošta, s.p.

úROvEň

Pro začátečníky, resp. pokročilé, 
kteří si chtějí zlepšit techniku psaní 
auditních zpráv.

URČENO PRO

Interní auditory, kteří mají zájem 
zvládnout resp. vylepšit si techniku 
psaní auditních zpráv.

cíl SEMINářE

Seznámit interní auditory se zá-
kladními a osvědčenými princi-
py a technikami psaní auditních 
zpráv.

OBSAh

•   Základní pilíře psaní auditních 
zpráv.

•   Kvalitně strukturovaný program.
•   Dostatek poznatků a informací.
•   Kvalitní analýza a následná syn-

téza.
•   Jasná koncepce a struktura zprá-

vy.
•   Zaměření na cíl auditu.
•   Komunikace v rámci auditní-

ho týmu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16135
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

vEřEJNÉ ZAKáZKY 
MAlÉhO ROZSAhU, 
PRAKTIcKÉ 
PříKlADY ZE 
ZADávAcí PRAxE

PROvěřENí 
vNITřNíhO 
říDIcíhO 
A KONTROlNíhO 
SYSTÉMU 

PRAKTIcKá 
REAlIZAcE 
AUDITU SPISOvÉ 
SlUŽBY

23. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Veronika Jeřábková, 
Dům zahraniční spolupráce

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovníci 
zabývající se správou dokumenta-
ce, aplikací spisové služby.

cíl SEMINářE

Praktická příprava na výkon audi-
tu zaměřeného na řízení dokumen-
tů a záznamů a aplikaci požadav-
ků zákona 499/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů včetně souvi-
sejících vyhlášek.

OBSAh

•   Vymezení procesu spisové služ-
by, zákonné požadavky.

•   Stanovení cílů auditu a rozsahu 
auditu z pohledu přezkumu napl-
ňování legislativních požadavků 
pro spisovou službu.

•   Metody vzorkování uplatňova-
né při auditu řízení dokumentů 
a záznamů a aplikace požadavků 
spisové služby.

•   Proces přezkoumání vnitřních 
předpisů.

•   Realizace auditu.
•   Nejčastější nálezy k procesu spi-

sové služby a řízení dokumentů 
a záznamů. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16139

22. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Mgr. Markéta Adámková
Ing. Markéta Ajmová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

úROvEň

Pro pokročilé (předpokládá se zna-
lost problematiky zadávacích ří-
zení).

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné zprávy a ve-
řejných financí, jakými jsou orga-
nizační složky státu a jimi zřízené 
organizace, územní samosprávné 
celky a jimi zřizované organizace, 
veřejnoprávní korporace.

cíl SEMINářE

Seminář seznámí účastníky s pro-
blematikou „zadávání“ veřejných 
zakázek malého rozsahu a s apli-
kací zákona o veřejných zakázkách 
na příkladech z praxe.

OBSAh

•   VZMR.
•   Závazná pravidla vyplývající ze 

ZVZ.
•   Obecné způsoby zadávání – 

právní rámec.
•   Příklady z praxe – posouzení po-

chybení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16138

21. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Jan Chmelík
Česká spořitelna, a.s.

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za prověření či nasta-
vení vnitřního řídicího a kontrolní-
ho systému.

cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základními 
prvky vnitřního řídicího a kontrolní-
ho systému a formou výkladu, pří-
kladů a diskuze dát návod na jeho 
ověření.

OBSAh

•   Vnitřní řídicí a kontrolní systém 
a jeho prvky.

•   Přístupy k prověření.
 
ověření vybraných prvků:
•   kontrolní prostředí,
•   kontrolní činnosti,
•   řízení rizik.
•   Možné chyby a nedostatky. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

číslo semináře (variabilní symbol) 

16137
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cena člen / nečlen ČIIAcena člen / nečlen ČIIA

BEZPEČNOSTNí 
OPATřENí 
PODlE ZáKONA 
O KYBERNETIcKÉ 
BEZPEČNOSTI

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16141

24. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Martin konečný
Národní centrum kybernetické  
bezpečnosti

úROvEň

Pro pokročilé, doporučena znalost 
problematiky managementu ICT 
bezpečnosti.

URČENO PRO

Správce kritické informační infra-
struktury. Správce významných in-
formačních systémů. odborníky 
z oblasti kybernetické bezpečnosti.

cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit po-
sluchače s komplexní problemati-
kou implementace bezpečnostních 
opatření podle zákona o kyberne-
tické bezpečnosti. 

OBSAh

•   Standardy v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

•   Bezpečnostní opatření podle vy-
hlášky o kybernetické bezpečnosti.

•   Srovnání vyhlášky o kybernetic-
ké bezpečnosti s normou ISo/IeC 
27 001.

•   Management kybernetické bez-
pečnosti.

•   Analýza rizik v ICT.
•   Bezpečnostní politiky a doku-

mentace.
•   Provádění interního auditu bez-

pečnostních opatření.
•   Bezpečnostní incidenty a jejich 

hlášení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

Nová podoba Mezinárodního rámce profesní 
praxe interního auditu byla oficiálně oznámena 
6. července 2015 na Mezinárodní konferenci 

Mezinárodního institutu interních auditorů 
ve vancouveru. 

více informací na www.interniaudit.cz
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cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

SW PODPORA říZENí 
INTERNíhO AUDITU, 
vČETNě říZENí RIZIK 
POMOcí SW AcTIvE 
RISK MANAgER – 
PříPADOvá STUDIE

»

Odpoledne – 2. Blok – praktické 
ukázky, cvičení
•   Ukázka SW ARM.
•   Ukázka zavedení.
•   Nastavení ARM.
•   Reportování interního audi-

tu – tvorba reportů, reportová-
ní emailem.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

24. ČERvNA 2016

PřEDNášEJící

Ing. Petra Mynářová  
Ing. Čestmír Pail
Datacons s.r.o. 

úROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pracovníky v oblasti risk manage-
mentu, interního auditu, controllin-
gu a financí.
IT pracovníky pro řízení rizik.
Pracovníky zabývající se zvyšová-
ním výkonnosti podniku.
oddělení interního auditu, účetnic-
tví a treasury.
Vedoucí pracovníky ze všech oblas-
tí řízení podniku.

cíl SEMINářE

V rámci našeho školení vás uvede-
me do problematiky administrativ-
ního řízení interního auditu, pro-
vázání na řízení rizik, incidentů 
a kPI. V rámci odpoledního bloku 
vás naučíme jak vést interní audit 
a v SW Active risk management.

OBSAh

Dopoledne – 1. Blok
•   Interní audit – základní přehled, 

pojmy, druhy.
•   Vztah rizika k zákonům a nor-

mám, podpora sw.
•   Definování rolí – interní audi-

tor, risk manager, vlastníci proce-
sů a další.

číslo semináře (variabilní symbol) 

16142
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UIA – Univerzita interního auditu – komplexní vzdě-
lávací projekt Českého institutu interních auditorů. 
Komplexnost, hlavní atribut celého programu, Uni-
verzita převzala ze svého předchůdce – Komplexního 
vzdělávání®. Pokrývá nejen celý proces interního au-
ditu, od plánování až po řízení auditního útvaru, ale 
i znalosti z podnikatelského prostředí, právního rám-
ce, vedení lidí.
Propojení teorie interního auditu s reálnými ukáz-
kami, jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je 
dalším výrazným rysem Univerzity. 

Lektoři v UIA tvoří vyvážený mix špičkových specia-
listů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kte-
rých tam je téměř polovina. Zaměření na realizova-
telnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí je 
další výrazný atribut UIA. 
V Univerzitě bude výrazné množství aktivních prv-
ků. Diskuse s lektory, workshopy, tréninky, to vše 
z Univerzity bude dělat aktivní výukový program. 
Více než 40% lektorů jsou zkušení dlouholetí audito-
ři, vesměs vedoucí útvarů interního auditu, kteří již 
mají něco za sebou a dokáží prezentovat jasný ná-
zor na konkrétní problém. Včetně lektorování i s pěti 
prezidenty ČIIA! Popovídat si s nimi o interním audi-
tu bude vážně obohacující! A abychom dostáli avizo-
vané komplexnosti, tito zkušení auditoři byli doplně-
ni špičkovými specialisty na „neauditní“ témata. 

VztAh UnIVerzIty A CIA 

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace 
CIA v její nejnovější podobě jsou do programu Uni-

verzity zařazena. Univerzita má ale o něco širší zá-
běr díky zaměření na praktickou realizovatelnost me-
todologie interního auditu. Absolvování UIA zcela jis-
tě každého posune velmi blízko ke zdárnému absol-
vování CIA, protože cílem Univerzity je i špičkové 
zvládnutí interního auditu, který CIA testuje. Není to 
ale produkt specificky navržený k získání této certifi-
kace. Jako forma přípravy na zdolání této mety inter-
ních auditorů je ovšem vynikající, protože ukáže in-
terní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu a ozřejmí 
vám návaznosti a principy, jejichž znalost je CIA tes-
tována. A Univerzita navíc nabízí informace, znalosti 
a dovednosti k praxi a výkonu interního auditu, což 
je aspekt, který CIA zcela vynechává.  

Pro koho je UnIVerzItA UrčenA? 

Pro každého vážného zájemce o interní audit. Nej-
větší užitek bude mít ale ten, kdo se již nějakou 
dobu v oblasti interního auditu pohybuje, kdo zná 
Standardy pro profesionální praxi interního auditu, 
kdo se chce posunout do „mistrovské oblasti“ inter-
ního auditu. Zkrátka pro toho, kdo má ambici stát se 
špičkovým auditorem.

StrUktUrA UnIVerzIty

Celý program se skládá z 5 týdenních bloků, rozlo-
žených do pěti čtvrtletí, každý blok do jednoho. 

Podrobnější informace a konkrétní rozvrh jednotli-
vých týdnů lze nalézt na stránkách čIIA:
www.interniaudit.cz

UnIVerzItA InternÍho AUDItU
Z A H A J U J E M E  N O V Ý  B Ě H 2016 – 2017

jIž V březnU

terMÍn konÁnÍ

1. týden 14.–18. března 2016 
2. týden 9.–13. května 2016

kontAkt

tereza bubníková, 
e-mail: bubnikova@interniaudit.cz
www.interniaudit.cz

CenA

člen čIIA  62 000 kč (s DPh 75 020)
nečlen čIIA  67 000 kč (s DPh 81 070)

SLeVA

Časová:  
registrace do 5. 2. 2016   15 %
Množstevní:  
každý druhý a další účastník  
z jedné organizace 10 %

UNIVErZItA INtErNíHO AUDItU



rISK MANAGEMENt

terMÍn konÁnÍ

1.blok 23.–26. května 2016
2. blok  7.–8. června 2016

kontAkt

tereza bubníková
e-mail: bubnikova@interniaudit.cz
tel: 222 263 761
www.interniaudit.cz

CenA

člen čIIA  23 500 (s DPh 28 435)
nečlen čIIA  25 500 (s DPh 30 855) 

SLeVA

Časová: 
registrace do 23. dubna 2016   10 %

Účastníci obdrží praktickou pomůcku IPPF „Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím  
normy ISo 31000“ a originál studijní příručky certifikace CrMA z mezinárodního institutu IIA  

(komplexní materiál pro přípravu na zkoušku).

AkADeMIe rISk MAnAgeMentU
VZDĚLáVACí PrOGrAM V OBLAStI říZENí rIZIK

„Akademie“ – vzdělávací program má hned dva 
hlavní cíle. Prvním je být kvalitním přípravným pro-
gramem pro získání certifikace v oblasti ujištění o ří-
zení rizik – CrMA (Certification in risk Manage-
ment Assurance) a usnadnit uchazečům o certifikaci 
CrMA jejich přípravu na tuto zkoušku.

Druhým cílem je být uceleným vzdělávacím progra-
mem řízení rizik v podobě, v jaké není na českém 
trhu v současné době k dispozici. Účastníkům po-
skytne praktické znalosti a dovednosti řízení jednotli-
vých typů rizik (operační, finanční, pojistné, environ-
mentální, …), přehled a znalosti stěžejních rámců 
risk managementu a v neposlední řadě i dovednosti 
nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury 
v dané organizaci. to vše prostřednictvím týmu zku-
šených lektorů a kvalitních výukových materiálů.

CÍLoVÁ SkUPInA

CrMA je vynikající příležitostí pro interní audito-
ry, jak zvýšit svoji profesní způsobilost, jak se posu-

nout dále profesně. Je ideální příležitostí pro ty cer-
tifikované interní auditory, kteří již úspěšně zvládli 
základní atributy „řemesla“ interního auditu a chtě-
li by se posunout do role vnitřního poradce v oblas-
ti risk managementu. Hlavní cílovou skupinou budou 
tak nejen CIA, ale také nezanedbatelná skupina pra-
covníků útvarů risk managementu, kde také existuje 
reálná poptávka po poradenských a hodnotících do-
vednostech. 

Pro ostatní bude „Akademie“ programem, který jim 
v ucelené podobě přiblíží praktické detaily řízení jed-
notlivých rizik, umožní nahlédnout pod pokličku sa-
mostatných týmů řízení rizik (útvary rM v bankách, 
útvary pojistné matematiky pojišťovnách) a také je 
vybaví nezbytnými dovednostmi pro posuzování vy-
spělosti risk managementu v dané organizaci. 

„Akademie“ má dva hlavní bloky. 
I. blok „Znalosti a dovednosti risk managementu“  
II. blok „Ujišťovací a poradenské činnosti“
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Blok:

I. blok
Znalosti

a dovednosti rM 

23.–26. května 2016

LEKtOřI

II. blok
Ujišťovací 

a poradenské 
činnosti rM

7.–8. června 2016

LEKtOřI

témata:

organizační uspořádání risk Managementu (rM):
▲  Hodnocení rM z hlediska souladu se strategickými cíli: cíle rM, přija-

telná úroveň rizika a riziková tolerance
▲  Hodnocení vnitřních procesů z hlediska rM: Odpovědnost za rM, 

organizační struktura, rozhodovací procesy a jejich dokumentace,  
dostupné zdroje, řízení vztahů s třetími stranami, vnitřní směrnice

▲  Hodnocení vnějších procesů z hlediska rM: hlavní vnější vlivy, očeká-
vání zainteresovaných stran

Principy procesů rM:
▲  Přehled rámců rM a jejich využití při hodnocení vyspělosti rM: COSO, 

ISO 31000, AS/NZS 4360:2004, SOX 404
▲  Nástroje pro identifikaci, analýzu a hodnocení hlavních typů rizik
▲  registr rizik, rizikové scénáře, kvantitativní modely
▲  Druhy vhodných odpovědí na riziko, sledování opatření ke zmírňová-

ní rizik
▲  reporting, KrI (klíčové ukazatele rizikovosti)
▲  Průběžné zlepšování rM systému
▲  Dopad do kapitálové přiměřenosti finančních institucí
▲  Sledování ztrát vyplývajících z rizik, vnitřní řídicí a kontrolní systém 

jako hlavní prvek účinného řízení rizik

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA Česká republika), Ing. Jan Chmelík (Česká  
spořitelna), Ing. radek Ščotka, MBA (Argeus), Ing. Jiří Havlický Ph.D.   
(Advanced risk Management), Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc, MBA (EY)

role interního auditu při poskytování ujištění o rM:
▲  Prověření způsobu řízení klíčových rizik a jejich reportingu
▲  Ujišťovací zakázky v oblasti procesů rM
Poradenská role interního auditu v oblasti rM:
▲  Podpora při identifikaci a hodnocení rizik
▲  Vzdělávání managementu v rámci nalezení odpovědi na riziko
▲  Koordinace činností rM a související reporting
▲  Návrh strategie řízení rizik a její schválení orgány společnosti

Ing. radek Ščotka, MBA (Argeus), Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA Česká 
republika), Ing. Hana Ondrušková

rISK MANAGEMENt
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Akademie Corporate Compliance je primárně určená 
pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně sezná-
mit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpi-
sy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezi-
národními certifikacemi CIA a CrMA.

Současně však je vhodným vzdělávacím programem 
i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní mana-
žery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci ří-
dicího a kontrolního systému, včetně udržování sou-
stavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními 
a regulatorními požadavky.

kontAkt

tereza bubníková,
bubnikova@interniaudit.cz, tel: 222 263 761
www.interniaudit.cz

COMPLIANCE

AkADeMIe CorPorAte 
CoMPLIAnCe

CoMPLIAnCe očIMA MAnAžerA (Mgr. Filip Vančo; home Credit International) 12. 4. DoPoLeDne

témata:  Vymezení compliance v rámci řídicího a kontrolního systému a z pohledu legislativy:
	 •			Etika	a	integrita,	cíl	ŘKS	dle	COSO,	corporate	governance,	regulace	dle	oborů.	
  Co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesouladu, identifikaci, hodnocení a řízení:
	 •		Role	risk	managementu,	compliance,	interního	auditu,	managementu.

CoMPLIAnCe očIMA CoMPLIAnCe oFFICerA (jUDr. jiří heneberk; Compllex) 12. 4. oDPoLeDne

témata:  Organizace funkce compliance:
	 •			inspirace	z	finančního	sektoru	(Basel,	CRR,	CRD	IV,	lokální	obezřetnost),	outsourcing,	 

co-sourcing.
  Zásady a postupy zajišťování funkce compliance:
	 •			příklad	úpravy	z	finančního	sektoru.

CoMPLIAnCe očIMA zAMěStnAnCe – 1. čÁSt (jUDr. Anna Stejskalová; česká spořitelna) 13. 4. DoPoLeDne

témata: Soustava vnitřních předpisů:
	 •			úloha	vnitřních	předpisů	v	organizaci	z	pohledu	compliance,	optimální	nastavení	a	udržování	

soustavy předpisů.
  Proškolování, informace a reporting o předpisech:
	 •			zásady	compliance	v	oblasti	práce	s	vnitřními	předpisy.

CoMPLIAnCe očIMA zAMěStnAnCe – 2. čÁSt (bc. Ivo Středa, CIA; ge Money bank) 13. 4. oDPoLeDne

témata:  Zajišťování kontrol compliance:
	 •			nastavení	odpovědnosti	za	dodržování	vnitřních	předpisů,	průběžné	compliance	kontroly,	 

formalizace jejich zajišťování.

CoMPLIAnCe z PohLeDU treStněPrÁVnÍ oDPoVěDnoStI FIreM  14. 4. DoPoLeDne 
(Ing. tereza kolafová; MbA, CFe; ey) 

témata:  Legislativní rámec a zkušenosti s trestněprávní odpovědností v zahraničí:
	 •	Americký	zákon	Foreign	Corrupt	Practices	Act,	britský	UK	Bribery	Act	a	známé	kauzy
 Aktuální trendy trestněprávní odpovědnosti v České republice – statistiky a případy z praxe.
 Nástroje předcházení možným trestním postihům firem.

StrUktUrA VzDěLÁVACÍho ProgrAMU
1. bLok (12.–14. DUbnA 2016)
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rozSAh A zAjIštěnÍ VzDěLÁVACÍho ProgrAMU

Akademie Corporate Compliance je koncipovaná 
jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samo-
statně koncipovaných seminářů, které jsou dále čle-
něny po půldenních blocích pokrytých různými lek-
tory. Jako poslední budou zařazeny praktické zkuše-
nosti a uvedení případových studií podle oborů čin-
ností přítomných posluchačů. Vzdělávací program 
bude zakončen testem pokrývajícím všechna probra-
ná témata. Lektoři jsou zkušení compliance manaže-
ři a interní auditoři z praxe, resp. z poradenských fi-

rem poskytujících v této oblasti služby na úrovni po-
žadavků právních předpisů a standardů.

CenA

člen   19 600 (s DPh 23 716)
nečlen  21 600 (s DPh 26 136)

SLeVA

Časová:
registrace do 12. března 2016 10%

COMPLIANCE

CoMPLIAnCe očIMA InternÍho AUDItorA – 1. čÁSt 26. 4. DoPoLeDne 
(Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMA; eurodan)

témata:  Vymezení compliance auditu, co vše z compliance je možné auditovat:
	 •			compliance	audit	jako	jeden	z	typů	auditů,	předcházení	riziku	nesouladu	dodržování	předpi-

sů, včetně úmyslných činů.
  Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance:
	 •			běžně	využívané	formuláře,	automatizovaná	podpora	testování	souladu.

CoMPLIAnCe očIMA InternÍho AUDItorA – 2. čÁSt 26. 4. oDPoLeDne 
(Ing. Petr grešl; rogit)

témata:  Nástroje a techniky pro provádění auditů operací compliance:
	 •			běžně	využívané	formuláře,	automatizovaná	podpora	testování	souladu.

CoMPLIAnCe očIMA regULÁtorA FInAnčnÍho trhU 27. 4. DoPoLeDne 
(Ing. Věra Mazánková; česká národní banka)

témata:  Pilíře regulace compliance na finančním trhu:
	 	•	Regulatorní	pojetí	a	vymezení	compliance.
	 	•	Vnitřní	působnosti,	uspořádání	a	procesy	při	zajišťování	compliance	očima	regulátora.
 Střípky z dohledové praxe.

CoMPLIAnCe V PrAxI – 1. čÁSt 27. 4. oDPoLeDne 
(Ing. jan Mach; česká spořitelna)

témata:  Zkušenosti z různých oborů – finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie.

CoMPLIAnCe V PrAxI – 2. čÁSt + zÁVěrečný teSt  28. 4. DoPoLeDne 
(jUDr. jiří heneberk; Compllex)

témata:  Zkušenosti z různých oborů – finanční instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, farmacie.
  Závěrečný test.

StrUktUrA VzDěLÁVACÍho ProgrAMU
2. bLok (26.–28. DUbnA 2016)
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CERtIFIKACE	

titul the Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací inter-
ních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesio-
nalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, 
informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatel-
ském prostředí nebo společnosti.

Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumě-
ní problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu.

Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: 

I. část základy interního auditu
	 	(závazné	směrnice	IPPF;	základy	vnitřní	kontroly	a	řízení;	nástroje	a	postupy	pro	realizaci	zakázek	

interního auditu)
II. část Praxe interního auditu 
  (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a přípra-

va	rizikově	zaměřeného	plánu;	postupy	pro	řízení	jednotlivých	zakázek	(plánování,	dohled,	předá-
vání	výsledků	a	sledování	výstupů);	rizika	podvodů	a	kontrolní	a	řídicí	mechanismy)

III. část znalosti interního auditu
	 	(řízení	a	správu	společnosti	a	podnikatelskou	etiku;	řízení	rizik;	organizační	struktura	včetně	podni-

katelských	procesů	a	rizik;	komunikace;	principy	řízení	a	vedení;	informační	technologie	a	kontinui-
ta	podnikání;	finanční	řízení;	globální	podnikatelské	prostředí)

Počet teStoVACÍCh otÁzek čÁSt Počet otÁzek DobA teStU

  Část I. 125 otázek 2 hod a 30 min
  Část II. 100 otázek 2 hod 
  Část III. 100 otázek 2 hod

PoPLAtky

registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku.

  člen nečlen
registrační poplatek: 10 000 (s DPH 12 100) 13 000 (s DPH 15 730)
Poplatky za části zkoušky:
Část I  5 500 (s DPH 6 655) 7 500 (s DPH 9 075)
Část II  4 000 (s DPH 4 840) 6 000 (s DPH 7 260)
Část III  4 000 (s DPH 4 840) 6 000 (s DPH 7 260)

SPECIáLNí ZKOUŠKY

Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i těchto speciálních zkoušek:

the Certification in risk Management Assurance™ (CrMA®) je určena pro interní audito-
ry a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v ob-
lastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakos-
ti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CrMA prokazuje, že jeho dr-
žitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik 
a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství 
a ujištění.

Zkouška obsahuje dvě části: 1. část  I. část zkoušky CIA
  2. část samotná zkouška CrMA

CertIFIkAčnÍ ProgrAM CIA
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Počet teStoVACÍCh otÁzek

zkouška  Počet otázek  Doba testu
CrMA  100 otázek  2 hod
CGAP,	CCSA,	CFSA	 125	otázek	 	 3	hod	a	15	min

PoPLAtky

  člen nečlen
registrační poplatek 2 500 (s DPH 3 025) 3 500 (s DPH 4 235)
CrMA  6 000 (s DPH 7 260) 7 000 (s DPH 8 470)
CgAP, CCSA, CFSA 6 000 (s DPH 7 260) 7 000 (s DPH 8 470)

terMÍny A MÍSto konÁnÍ 

Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center Pearson VUe,  
v České republice tuto síť spravuje firma goPAS, a.s. termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát.
Bližší informace naleznete v „Příručce pro kandidáty“.

InFornACe PoDÁ

tereza Bubníková, bubnikova@interniaudit.cz, tel: 222 263 761

titul the Certified government Auditing Professional® (CgAP®) byl navržen speciálně pro au-
ditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru – federální/národní, státní/krajská, 
místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje a kvalifikuje 
pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte. 
 

titul the Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro 
ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů a příbuz-
ných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standardem, kterým 
držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.
 

titul the Certified Financial Services Auditor® (CFSA®)	CFSA	hodnotí	znalosti	a	dovednosti	
kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v oblasti 
finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli z těchto 
oblastí,	bez	ohledu	na	své	současné	zaměstnání.	titul	CFSA	je	respektovanou	certifikací	pro	ty,	
kteří se věnují finančním službám. 

KOntInUální	PROFESní	ROzVOj	(CPE)

Pro DržIteLe CertIFIkÁtU CIA  
A SPeCIÁLnÍCh zkoUšek

kontinuální profesní rozvoj – CPe představuje po-
vinný systém soustavného vývoje, podpory a zdoko-
nalování odborných znalostí a dovedností, které jsou 
nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odbor-
né profese.

Držitelé	CIA,	CRMA,	CGAP,	CCSA	a	CFSA	mají	po-
vinnost každý rok podávat Hlášení o splnění podmí-
nek CPE v požadovaném rozsahu.

Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpeče-
ní držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabez-
pečení systému „Kontinuálního profesního rozvo-
je – CPE“.

Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA  
splňují podmínky CPE.

Podrobnější informace naleznete na  
www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA. 

CERtIFIKACE	
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CERtIFIKACE

CÍLe PřÍPrAVnÉho kUrzU:

1. Získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech CIA zkoušky. Účastníci přípravného 
kurzu budou s lektorem probírat základní teoretická východiska z oblasti CIA certifikace.

2. Praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 
100 vzorových otázek ke každé části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část 
bude sloužit pro samostudium. Na I. a II. část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. V přípa-
dě výuky v angličtině budou poskytnuty materiály, vč. vzorových otázek pouze v anglickém jazyce.

I. část základy interního auditu (2 dny) 2.–3. března 2016
	 	(závazné	směrnice	IPPF;	základy	vnitřní	kontroly	a	řízení;	 

nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu)
Lektor: Ing. Andrea Káňová, CIA, CGAP

CenA kUrzU 

 člen ČIIA  7 900 Kč (s DPH 9 559)
 nečlen ČIIA  9 900 Kč (s DPH 11 979)

II. část Praxe interního auditu (2 dny) 5.–6. dubna 2016
  (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu 

a	příprava	rizikově	zaměřeného	plánu;	postupy	pro	řízení	jednotlivých	zakázek	(plánování,	do-
hled,	předávání	výsledků	a	sledování	výstupů);	rizika	podvodů	a	kontrolní	a	řídicí	mechanismy)

Lektor: Ing. Andrea Káňová, CIA, CGAP

CenA kUrzU

 člen ČIIA  7 900 Kč (s DPH 9 559)
 nečlen ČIIA  9 900 Kč (s DPH 11 979)

III. část znalosti interního auditu (3 dny) 31. května – 2. června 2016
	 	(řízení	a	správu	společnosti	a	podnikatelskou	etiku;	řízení	rizik;	organizační	struktura	včetně	

podnikatelských	procesů	a	rizik;	komunikace;	principy	řízení	a	vedení;	informační	technolo-
gie	a	kontinuita	podnikání;	finanční	řízení;	globální	podnikatelské	prostředí)

Lektor: Ing. Igor Barva, CIA, CISA (rogit) 
 Ing. Petr Grešl (rogit) 
 Ing. Michal Čup, CIA, ACCA (KPMG)
 Ing. Pavel Dlouhý, ACCA
 Ing. Petr Hadrava, CIA, ACCA (MetLife pojišťovna)

CenA kUrzU

 člen ČIIA  10 900 Kč (s DPH 13 189)
 nečlen ČIIA  12 900 Kč (s DPH 15 609)

Cena zahrnuje výklad lektora, brožurku s otázkami, vč. odpovědí a kompletně zpracované materiály k pří-
pravě na zkoušku.

InForMACe PoDÁ:

tereza Bubníková, bubnikova@interniaudit.cz, tel: 222 263 761

SLeVA

V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevu
v případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% slevu

 Kurz bude zrealizován pouze za dostatečného počtu přihlášených účastníků.

PřÍPrAVný kUrz ke zkoUškÁM CIA 
(CertIFIkoVAný InternÍ AUDItor)
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VEřEJNá SPráVA 

oDbornÁ CertIFIkACe InternÍCh AUDItorů  
Ve VeřejnÉ SPrÁVě
Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a rady 
ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen 
„systém certifikace a uznávání“) jako součást Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace in-
terního auditu ve veřejné správě.
Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání  
a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitel-
ných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“).
Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z pro-
cesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace. 

Úrovně odborné certifikace jsou:
Interní auditor ve veřejné správě – asistent,
Interní auditor ve veřejné správě – junior,
Interní auditor ve veřejné správě – senior,
Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

Certifikace se uděluje na základě elektronické žádosti (http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/za-
dost-o-udeleni.php), která obsahuje identifikaci žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), určení poža-
dované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného 
profesního rozvoje (výčet absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žadatele, že ve své 
činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní udělování cer-
tifikace je bezplatné.
V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích 
akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikač-
ním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně 
vložit do elektronické žádosti také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení stručného 
programu/obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdě-
lávacích akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje 
lektorská a publikační činnost žadatele.
Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději 
v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vy-
žádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne 
o neudělení příslušného stupně certifikace. Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifikaci je sdělen 
Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní e-mailovou adresu. V pří-
padě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA.
Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje 
předseda Výboru SVS na základě projednání a doporučení Výboru SVS. 
Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě – senior a interní auditor ve veřejné správě  
– expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA o plnění podmínek udržení certifikace.
Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktívní práci 
v rámci orgánů SVS obdrží každý interní auditor bodové ohodnocení (dále jen „CPE“). Pro udržení odbor-
né certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifi-
kace	CIA,	CGAP,	CCSA	a	CFSA,	zveřejněných	na	stránkách	www.interniaudit.cz	a	v	aktuálním	„Katalogu	
akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA“. 
Bližší a podrobné informace o Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné 
správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny na stránkách www.interniaudit.cz nebo na e-mailové 
adrese certifikace_vs@interniaudit.cz. 

InForMACe PoDÁ

Ing. Eva Klímová, certifikace_vs@interniaudit.cz
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ASIStent termíny
základní kurz 1. blok 7.–10. března 2016; 2. blok 2.–5. května 2016

jUnIor
Audit klíčových oblastí veřejné správy   16.–18. května 2016
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 20.–22. června 2016

SenIor
reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy  21.–23. března 2016
Audit informačních systémů ve veřejné správě  18.–22. dubna 2016
Audit účetní závěrky vybraných organizací  19.–20. května 2016
 
exPert/konzULtAnt 
řízení útvaru interního auditu  5.–7. dubna 2016
nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality  
interního auditu ve veřejné správě 6.–8. června 2016

PřehLeD kUrzů Pro VeřejnoU SPrÁVU DLe ÚroVně  

zÁkLADnÍ kUrz – 65. běh

VEřEJNá SPráVA

Přihlášky na zk a Ak přijímá: jana šindelářová, tel.: 224 920 332, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz

Probíhá v rámci jednotného systému odborné pří-
pravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční 
kontrola a interní audit. kurz je akreditovaný  
Ministerstvem vnitra čr.

1. blok  7.–10. března 2016
2. blok  2.–5. května 2016
PřIPrAVUje A PořÁDÁ

čIIA a Ministerstvo financí 

MÍSto konÁnÍ

čIIA, karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

PřeDnÁšejÍ

Mgr. Petr Barnat, MBA, Ing. Jana Báčová, CIA 
Ing.	František	Beckert,	CIA,	 
Ing. Jitka Kazimírová, CIA, Ing. Petr Kheil,  
Ing. Eva Klímová, Mgr. Jana Kranecová,  
Ing. Jiří Machát, MSc., Bc. Lukáš Pečeňa,  
Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Dana ratajská 
a další. 

Určeno Pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Zá-
klady interního auditu ve veřejné správě (ZáKLAD-
Ní KUrZ) je organizován v rozsahu 64 vyučovacích 
hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý 
cyklus je ukončený testem. zařazení v systému  
odborné certifikace na úrovni – Interní auditor 
ve veřejné správě – asistent.

CÍL kUrzU

Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro ori-
entaci a provádění interního auditu v orgánech ve-
řejné správy. Součástí jednotlivých témat budou rov-
něž případové studie a praktické zkušenosti z veřej-
né správy.

ProgrAM kUrzU

•		Seznámení	se	s	právními	předpisy	vztahujícími	se	
k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu  
seznámení se strukturou a základními pojmy – zá-
kon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška,  
zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy  
Evropského společenství pro řídící a kontrolní sys-
témy ve veřejné správě
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VEřEJNá SPráVA 

AteStAčnÍ kUrzy
Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky fi-
nančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých 
druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra čr.

reForMA ÚčetnICtVÍ, VLIV nA řÍDICÍ 
A kontroLnÍ SyStÉM
PřeDnÁšejÍCÍ

Ing. Danuše Prokůpková  
auditor č. oprávnění KAČr 072

terMÍn

62. běh 21.–23. března 2016
Určeno Pro

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další 
pracovníky managementu, kteří potřebují ke své prá-
ci spolehlivou orientaci v účetním systému pro zvlá-
dání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.  
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – 
Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL kUrzU

Posluchači získají znalosti, které jim umožní spoleh-
livou orientaci v obsahu a významu základních cha-
rakteristik účetní legislativy, účetních zásad a prin-
cipů, účetních výkazů a jejich působení na řídicí 
a kontrolní systémy.

ProgrAM

•		Podstata,	cíl	a	poslání	reformy	účetnictví	pro	řád-
nou správu a řízení veřejných subjektů

•		Informační	systémy	CSÚIS	a	zdroje	informací	–	
propojení, vzájemné vazby, nároky na systémy

•	základy	finančního	účetnictví,	zásady	a	principy
•		Vybraná	ustanovení	právního	rámce,	zákona	

o účetnictví, nové Vyhlášky 410/2009 Sb., a Čes-
kých účetních standardů

• Požadavky na vedení účetnictví
• Požadavky na sestavení účetních výkazů
• Další požadavky
•	základní	(stavební)	metodické	prvky	účetnictví
•		Uvedení	základních	souvztažností	v	příkladech,	

problémové okruhy
•		Vybrané	účetní	metody	a	jejich	dopad	na	strukturu	

aktiv a pasiv a tvorbu hospodářského výsledku
• Využití výstupů finančního účetnictví, 
• Forma a obsah účetních výkazů 
•  Stručná analýza výkazových a mezivýkazových 

vazeb
• Interpretace zobrazených výsledků 
•		Vyhodnocení	výsledků	provedené	analýzy	a	využití	

pro řízení rizik, strategii a kontrolu 
• Případová studie 

CenA kUrzU

člen čIIA 3 200 (s DPh 3 872)
nečlen čIIA 3 600 (s DPh 4 356)

•		nastavení	finanční	kontroly	ve	veřejné	správě	 
(základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, 
druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím 
a interním auditem, vnitřní kontrolní systém)

•		nastavení	finančního	řízení	(řídící	kontroly)	 
a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, 
včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídicí-
ho a kontrolního systému

•		základní	znalosti	v	oblasti	účetnictví	orgánů	veřej-
né správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a rozpoč-
tového řízení 

•		Seznámení	se	s	právními	předpisy	vztahujícími	se	
na interní audit ve veřejné správě, včetně meziná-

rodních standardů pro profesní praxi interního au-
ditu

•		Provedení	procesem	auditu	krok	za	krokem,	včet-
ně plánování a podávání zpráv

CenA kUrzU

člen čIIA  10 900 (s DPh 13 189)
nečlen čIIA  12 900 (s DPh 15 609)

V ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní li-
teratura a drobné občerstvení. Cena neobsahuje uby-
tování, stravování ani dopravné.
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VEřEJNá SPráVA

PřeDnÁšejÍCÍ

Ing.	Ivana	Göttingerová;	Ing.	Daniel	Häusler,	Ing.	jan	lokajíček,	Ing.	Alena	Marcínová,	 
Ing. Šárka Nováková, Ing. Blanka Štefanková, Ing. Dana ratajská, Ing. Josef Vincenec

terMÍn

 63. běh  5.–7. dubna 2016

Určeno Pro

Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracov-
níky (malých i velkých) útvarů interního auditu, me-
todiky pro auditní činnost, auditory i experty připra-
vující se na nezávislou validaci interního hodnoce-
ní a další, kteří se zajímají o problematiku interní-
ho auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou 
také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, 
vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení čin-
nosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi ji-
ných útvarů. Kurz je zařazen v systému odborné cer-
tifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné sprá-
vě – expert/konzultant.

CÍL kUrzU

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického 
přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřej-
né správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo 
zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního au-
ditu či „samostatné“ auditory).
Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro ří-
zení a zlepšování služby interního auditu s přihléd-
nutím k velikosti „útvarů interního auditu“ (odlišnos-
ti malých a velkých organizačních jednotek), a to in-
teraktivní formou pod vedením lektorů se zkušenost-
mi v jejich prosazování. 

Pokusíme se odpovědět na otázky:
•		Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál?
•		Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se 

srovnatelnými typy útvarů?
•		Jsme/jste připraveni na validaci?
•		Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního audito-

ra přenositelná?
•		Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou 
s řadou případových studií (ukázek lepších i hor-
ších konkrétních příkladů z auditní praxe – audit-
ních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reporto-
vacích nástrojů…). Předpokládá se optimálně aktivní 
přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními 
zkušenostmi a  názory.

ProgrAM

•		Požadavky zákona a standardů na systém řízení 
interního auditu

•		řízení útvaru interního auditu
•		řízení lidí
•		řízení práce
•		řízení kapacit a zdrojů
•		Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“
•		řízení reportingu / komunikace
•		Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech
•		řízení malých a velkých IA ve VS, rozdílné pohle-

dy, výhody, nevýhody, zkušenosti
•		Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, in-

terakce
•		týmová dynamika, týmová odbornost
•		Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhod-

nocením plánů interního auditu
•		Program kvality a jeho význam pro praktické řízení IA
•		Benchmarky interního auditu ve veřejné správě.
•		Validace interního auditu.
•		Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce 

interního auditu
•		Podpora	profesních	sdružení	a	MF	ČR	pro	výkon	

praxe IA
•		Případové studie auditních zpráv, zjištění
•		Diskuze
•		test

řÍzenÍ ÚtVArU InternÍho AUDItU

CenA kUrzU

člen čIIA 3 600 kč (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 kč (s DPh 4 840)
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VEřEJNá SPráVA

PřeDnÁšejÍCÍ

Ing. Igor Barva, CIA, CISA 
Ing. Vladimír Bříza
Ing. Petr Grešl

terMÍn

 64. běh  18.–22. dubna 2016
Určeno Pro

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací 
veřejného sektoru veřejné správy vykonávající prá-
ce v oblasti interního auditu zejména na pozici asis-
tent auditora pro informační systémy nebo na pozici 
vedoucí interního auditu. kurz je součástí jednotné 
odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné 
správy, který navazuje na čtrnáctidenní kurz se zá-
kladní všeobecnou kvalifikací.
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – 
Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL kUrzU

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné 
k formulaci požadavků pro provedení auditu infor-
mačních systémů prostřednictvím dodavatele a zna-
losti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu 
auditních prací a přebírání auditních výstupů zajišťo-
vaných pro útvar interního auditu orgánu nebo orga-
nizace veřejného sektoru dodavatelským způsobem. 
Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci 
na audit různých informačních systémů, využívaných 
v procesech správy a řízení předmětu činností orgá-
nů a organizací veřejného sektoru.

ProgrAM

•  Vymezení pojmu audit informačních technologií
  Seznámení se s postupy auditu It dle mezinárod-

ních standardů CISA
  Hlavní rizika v oblasti informačních technologií
•  Seznámení se s metodologií COBIt
  Hodnocení It procesů pomocí modelu vyzrálosti
  Hodnocení účinnosti a efektivnosti na základě sle-

dovaných kritérií
•  řízení bezpečnosti It dle řady norem ISO 27000
  Požadavky na systém řízení bezpečnosti informací 

(ISMS)
  Zásady dobré praxe pro ISMS
•  řízení nákladů v oblasti It
  Outsourcing auditu It
•  Případová studie provedení auditu It formou out-

sourcingu
  Závěrečný test (2 hodiny / 20 otázek se třemi vari-

antními odpověďmi z nichž jedna je vždy správná)

CenA kUrzU

člen čIIA 6 200 (s DPh 7 502)
nečlen čIIA 6 600 (s DPh 7 986)

AUDIt InForMAčnÍCh SyStÉMů  
Ve VeřejnÉ SPrÁVě



VEřEJNá SPráVA 

PřeDnÁšejÍ

Ing.	František	Beckert,	CIA	
Ing. Bc. Josef Brož
Mgr.	František	Orság,	CIA
Ing. Simona Székelyová

terMÍn

 65. běh 16.–18. května 2016
Určeno Pro

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné 
správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).  
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – 
Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL kUrzU

1.  Seznámit posluchače s metodologií související 
s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního 
kontrolního systému a auditem majetku. 

2.  Objasnit postupy prací při auditu veřejných za-
kázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího 
a kontrolního systému. 

3.  Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřej-
ných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího 
a kontrolního systému.

4.  Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše po-
psaných oblastí.

ProgrAM

•  Metodologie pro interní audit
  –  výklad a použití normativní aktů v souvislos-

ti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku 
a vnitřního řídicího a kontrolního systému 

  –  vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legisla-
tivy ve spojitosti s výše uvedenými normativními 
akty 

•  Audit zadávání veřejných zakázek
  –  stručný výklad zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách
	 •		základní	terminologie	zákona
	 •		základní	zásady
	 •		Druhy	zadávacích	řízení
	 •		zadávací	dokumentace
  –   nejčastější pochybení na straně zadavatele
	 •		Dělení	předmětu	veřejné	zakázky	a	jiné
•  Audit majetku
  – stručný přehled platných právních předpisů sou-

visejících s majetkem organizace 
  – vymezení a rozdělení majetku dle platné legis-

lativy 
  – evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování 

a oceňování
  – praktické příklady při problémech s oceňováním 

majetku organizace
•  Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému
  – základní principy a cíle vnitřního řídicího a kont-

rolního systému
  – základní pojmy související s hospodárností, efek-

tivností a účelností (3E)
  – řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v sou-

vislosti s VřKS
  – nejčastější pochybení hospodaření v orgánech 

veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů

CenA kUrzU

člen čIIA 3 600 kč (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 kč (s DPh 4 840)

AUDIt kLÍčoVýCh obLAStÍ 
VeřejnÉ SPrÁVy
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VEřEJNá SPráVA 

PřeDnÁšejÍ

Ing.	František	Beckert,	CIA
Ing. Andrea Káňová, CIA, CGAP
Ing. Petra Kubíková
Ing. rodan Svoboda, CIA, CISA, CrMA

terMÍn 

 66. běh 6.–8. června 2016
Určeno Pro

Pro interní auditory, řídicí a vedoucí pracovníků 
útvarů interního auditu, metodiky pro auditní čin-
nost, odborníky připravující se na nezávislou valida-
ci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kte-
ří se zajímají o problematiku praktického nastavení 
a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování 
kvality interního auditu ve veřejné správě.

kurz je zařazen v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – ex-
pert/konzultant.

CÍL kUrzU

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systema-
tického přístupu ke zvýšení kvality interního audi-
tu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastní-
ky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřová-

ní kvality činnosti interního auditu v orgánech ve-
řejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících 
činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útva-
rech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Me-
zinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané 
Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci 
profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednot-
nému postupu při hodnocení kvality auditní činnos-
ti zajišťované útvary interního auditu v orgánech ve-
řejné správy.

ProgrAM

•		Programu	pro	zabezpečení	a	zvyšování	kvality	in-
terního auditu ve veřejné správě (metodika, stan-
dardy, obsah a náležitosti)

•		Průběžné	sledování	(supervize)	činnosti	interní-
ho auditu

•		Pravidelné	hodnocení	činnosti	interního	auditu
•		Validace	a	externí	hodnocení	
•		zkušenosti	s	Programem	v	rámci	velkých	a	malých	

útvarů interního auditu
•		Měření	výkonnosti	a	kvality	interního	auditu
•		test	–	ověření	získaných	vědomostí	(30	otázek)

CenA kUrzU

člen čIIA  3 600 (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 (s DPh 4 840)

nAStAVenÍ A hoDnoCenÍ ProgrAMU Pro zAbezPečenÍ 
A zVyšoVÁnÍ kVALIty InternÍho AUDItU Ve VeřejnÉ SPrÁVě

PřeDnÁšejÍCÍ

Odborníci nejen z veřejné správy

terMÍn

 67. běh  20.–22. června 2016
Určeno Pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Kurz 
ukončen testem. zařazení v systému odborné cer-
tifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné sprá-
vě – junior.

CÍL kUrzU

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné pro 
orientaci a provádění interního auditu v orgánech ve-
řejné správy. Navazuje na teoretické základy získané 

v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto získané zna-
losti v praktické dovednosti. Součástí jednotlivých 
bloků budou rovněž případové studie a osvojení da-
ných dovedností.

ProgrAM kUrzU

•		Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu
•		Sestavení programu auditu
•		Přístupy ke vzorkování
•		Formulace	zjištění
•		Prezentace výsledků auditu
 
CenA kUrzU

člen čIIA  3 600 (s DPh 4 356)
nečlen čIIA  4 000 (s DPh 4 840)

PrAktICkÉ DoVeDnoStI Pro Výkon  
InternÍho AUDItU

noVÉ
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Ing. bLAnkA ADÁMkoVÁ
Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pra-
covala několik let v útvaru organizace a řízení podni-
ku a v útvaru ekonomiky práce. Následně se mnoho 
let zabývala problematikou kontrolní činnosti a v této 
oblasti vykonávala celou řadu vedoucích funkcí včet-
ně funkce ředitelky odboru kontroly tehdejšího teleko-
munikačního operátora. V roce 2004 přešla do Čes-
ké pošty, s.p., kde byla vzhledem ke svým odborným 
znalostem  a zkušenostem pověřena vybudováním od-
boru interního auditu a řízení rizik a od této doby je 
jeho ředitelkou. V této funkci přispívá k dalšímu zkva-
litňování správy a řízení podniku a  úrovně řízení rizik 
ve všech oblastech činnosti České pošty, s.p. 

Mgr. MArkÉtA ADÁMkoVÁ
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně pracovala na pozici advokátní koncipientky 
v advokátní kanceláří zaměřující se především na ob-
last občanského a obchodního práva. Od roku 2011 
pracuje na odboru práva veřejných zakázek a koncesí 
Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici 
vedoucí legislativního oddělení, kde se podílí na tvor-
bě a výkladu zákona o veřejných zakázkách, jakož 
i na administraci zadávacích řízení.

Ing. MArkÉtA AjMoVÁ
Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se za-
měřením na veřejnou správu a regionální rozvoj. Při 
studiu a krátce po jeho dokončení působila v poraden-
ské společnosti, která se zabývala zpracováním pro-
jektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. 
Od roku 2012 působí v legislativním oddělení odboru 
práva veřejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro 
místní rozvoj, kde se zabývá zejména výkladem pro-
blematiky veřejného zadávání a administrací zadáva-
cích řízení, zároveň taktéž spolupracuje na tvorbě zá-
kona o veřejných zakázkách.

Mgr. Petr bArnAt, MbA
Absolvent Metropolitní univerzity v Praze se zaměře-
ním na obchodní a patentové právo. Praxe v oblasti 
interním auditu 14 let (bankovní sektor, veřejná správa 
a energetika). V současné době působí jako Vrchní au-
ditor ČEZ, a. s., v útvaru audity podpůrných procesů. 
Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 10 let.

Ing. Igor bArVA, CIA, CISA
Od roku 2003 působí jako samostatný konzultant 
a jednatel společnosti rogit, s.r.o. Vedl či se účast-
nil celé řady projektů v české republice i v zahraničí. 
Dále spolupracuje s Českým institutem interních Au-
ditorů (dále jen (ČIIA) jako garant vzdělávání v oblas-
ti auditu It. V předchozím zaměstnání ve společnosti 

KPMG Česká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již 
během vysokoškolského studia v roce 1996, pracoval 
nejdříve v oddělení auditu a od roku 1997 se věno-
val práci v oddělení řízení rizik Informačních systémů 
(IrM), kde působil od roku 2001 ve funkci managera 
oddělení IrM. Dále působí v ČIIA jako lektor. 

Ing. jAnA bÁčoVÁ, CIA
Pracuje v České národní bance. Cenné zkušenosti zís-
kala v útvarech bankovního dohledu ČNB, kde se vě-
novala problematice vnitřních kontrolních systémů, in-
terního a externího auditu. Od r. 2002 do r. 2012 pra-
covala ve funkci ředitelky samostatného odboru inter-
ního auditu ČNB. Nyní zastává pozici ředitelky sek-
ce peněžní a platebního styku ČNB. Je držitelkou me-
zinárodního certifikátu Certified Internal Auditor (CIA) 
a je certifikována Mezinárodním institutem interních 
auditorů pro hodnocení kvality interního auditu. Člen-
kou ČIIA je od r. 2000, od r. 2002 do roku 2008 byla 
viceprezidentkou ČIIA pro profesní praxi, zodpovědnou 
zejména za sledování a prosazování nejnovějších tren-
dů v rozvoji profese interního auditu a standardizaci 
profese v Čr. V této oblasti se též dlouhodobě věnuje 
na půdě ČIIA přednáškové činnosti.

Ing. FrAntIšek beCkert, CIA
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor 
podniková ekonomika a management. V roce 2003 
nastoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí 
do pozice interního auditora. Od roku 2007 se specia-
lizuje na audit strukturálních fondů EU. Od roku 2006 
je držitelem certifikátu CIA.

Mgr. PAVeL bLÁhA
V současné době působí na Úřadu práce v Českých 
Budějovicích jako interní auditor. Poradenské zakázky 
pro subjekty veřejné sféry, publikační činnost v oblas-
ti veřejných zakázek, řízení rizik, vnitřních kontrolních 
systémů v různých oborech veřejné sféry.

Ing. bC. joSeF brož
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, bakalář-
ský obor trestní řízení a Slovenskou univerzitu v Nit-
ře, fakulta Evropských rozvojových programů a regi-
onálního rozvoje, obor Evropské rozvojové programy. 
Od roku 1993 do 2006 se pohyboval ve veřejné sprá-
vě, oblast celních a daňových podvodů. Dále se speci-
alizoval na problematiku práva duševního vlastnictví. 
Od roku 2006 pak působil na Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj, nejdříve na řO IOP (kontrolní a metodická 
činnost), od roku 2008 pak na oddělení PAS, kde pra-
coval na pozici senior auditor. Další zkušenosti sbíral 
na postech interního auditora na Ministerstvu vnitra 
a následně pak ve státním podniku Česká pošta, Od-
štěpný závod ICts.   
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Ing. VLADIMÍr břÍzA, MbA

Po absolvování Elektrotechnické fakulty ČVUt v Praze 
pracoval na různých pozicích v oblasti It/IS v KB, od-
kud se později přesunul do interního auditu se zamě-
řením na oblast  IS/It. V dalších organizacích finanční-
ho sektoru pak působil v oblasti interního auditu, jeho 
outsorcingu, v oblasti compliance a řízení operačních 
rizik. V současné době působí v interním auditu ČS 
a zaměřuje se zjm. na plánování auditů.

Ing. jAn bUkoVSký

Po	absolvování	Fakulty	elektrotechnické	ČVUt	spo-
lupracoval při zavádění automatizovaných techno-
logií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 
do roku 2001 působil v Komerční bance jako informa-
tik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 
2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a ve-
doucí oddělení v odboru interního auditu České kon-
solidační agentury. V současné době působí v kumu-
lované funkci jako inspektor It bezpečnosti a manažer 
operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA před-
náší od počátku roku 2007 (audity It, audit pohledá-
vek, auditní postupy, operační rizika).  

Ing. MArtIn DohnAL

Vystudoval obor řízení logistických systémů. V mi-
nulosti pracoval v řídících pozicích na Ministerstvu fi-
nancí a Ministerstvu obrany. Od roku 2005 se podílel 
na vzniku interního auditu ve společnosti Správa Le-
tišť, s.p. V současné době pracuje jako ředitel interní-
ho auditu ve společnosti Letiště Praha, a.s.

DoC. Ing. jIřÍ DUDorkIn, CSC, MbA

Působí jako Senior Expert v sekci risk Services společ-
nosti Ernst & Young (EY). Má rozsáhlé praktické zku-
šenosti z realizace desítek úspěšných projektů řízení ri-
zik (analýza, měření, návrh, realizace, software a data, 
metodika, audit, školení atd.) v podnicích (např. PrE, 
E.ON, PMDP, KOrADO, ČD atd.) i veřejné správě (např. 
MMR,	MF,	ČSSz	atd.).	Působil	desítky	let	jako	předná-
šející na ČVUt. MBA získal na Sheffield Hallam Univer-
sity	(UK),	Doc.,	CSc.	a	Ing.	na	ČVUt	FEl	Praha	(ekono-
mika a management).

Ing. kLÁrA DVořÁkoVÁ

Blogerka, učitelka tvůrčího psaní, žákyně dlouhodobých 
kurzů spisovatelky Dany Emingerové.
7 let praxe lektora, z toho poslední dva roky tvůrčí psa-
ní s Danou Emingerovou.12 let v roli internetového kon-
zultanta a managera v nakladatelstvích a vydavatel-
stvích. Silnou stránkou je znalost internetového prostře-
dí, marketingu, specifik komunikace na sociálních sítích, 
prodeje a publikace knih přes internet. Certifikace: ICP, 
CIMA B, MOS, Prince2.

PhDr. DAnA eMIngeroVÁ

Publicistka a spisovatelka Dana Emingerová si získala 
profesionální jméno v dobách popularity časopisu Mla-
dý svět reportážemi, cestopisy a portrétními rozhovo-
ry. Nyní je členém týmu české redakce National Geo-
graphic,	ale	spolupracuje	i	s	MF	Dnes,	iDnES.cz,	Čes-
kým rozhlasem a dalšími médii. Vydala sedm knih. Po-
slední novela Kravaťáci je katastrofické scifi, do kterého 
satiricky přenesla své zkušenosti z manažerského půso-
bení v ČEZ a ČSA. Kniha Živel Lustig představuje slav-
ného klasika české literatury prostřednictvím jeho semi-
nářů tvořivého psaní, jejichž štafetu v Divadla Dobeš-
ka autorka převzala.

Ing. MArtIn FLeISChMAnn, Ph.D. 

Absolvent Národohospodářské fakulty Vysoké školy 
ekonomické v Praze. V roce 2010 dokončil doktorské 
studium na fakultě Informatiky a statistiky téže školy. 
V dohledových sekcích České národní banky pracuje 
od roku 1998, v současné době je vedoucím referátu 
kontroly operačních rizik v Sekci dohledu nad finanč-
ním trhem. Zodpovídá za provádění dohledu na mís-
tě v oblasti operačního rizika (včetně validací pokro-
čilých přístupů), rizik IS/ICt, systému prevence legali-
zace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
a odměňování. 

Ing. VeronIkA FrIčoVÁ, PhD., CFSA

Absolventka Ekonomické Univerzity v Bratislavě se 
zaměřením na bankovnictví a management lidských 
zdrojů.  Praxe v oblasti interního auditu 10 let (po-
jišťovnictví) a celkem 20 let ve finančním sektoru na 
různých pozicích.  V současné době působí jako ře-
ditelka odboru interního auditu ČSOB poisťovne, a.s. 
v Bratislavě.

Mgr. Petr gAVLAS

Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brně v roce 2004. Od téhož roku pracoval v od-
boru trhů a vypořádání Komise pro cenné papíry, 
později České národní banky, kde se věnoval např. 
problematice hlášení obchodů podle směrnic Mi-
FID	a	jeho	implementace	v	ČR.	Od	roku	2008	pů-
sobí v odboru regulace finančního trhu České národ-
ní banky, kde se věnuje legislativě kapitálových trhů 
a kolektivního investování. Dlouhodobě má na sta-
rosti např. informační povinnosti subjektů kapitálo-
vého trhu či problematiku deníku obchodníka s cen-
nými papíry. Z evropské legislativy se zaměřuje ze-
jména	na	směrnici	MiFID,	EMIR,	regulaci	centrál-
ních depozitářů apod. Je členem Post-trading Stan-
ding Committee při Evropském orgánu pro cenné pa-
píry a trhy (ESMA). 
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Ing. Petr grešL

tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcingu au-
ditu v několika organizacích, zároveň pracuje jako ne-
závislý konzultant v oblasti procesních analýz a za-
bývá se také vedením projektů v oblasti It. technické 
i controllingové vzdělání a praxe navíc umožňuje při 
seminářích propojit různé úhly pohledu na danou pro-
blematiku.

Igor grICInko, MbA, CISA, C|eh

Absolvent Escuela Superior de Marketing y Admi-
nistración a držitel certifikací CISA a Certified Ethi-
cal Hacker. Pracuje více jak 15 let v It oborech (tele-
komunikace, veřejná správa, bankovní sektor), z toho 
v auditu 6 let. V současné době působí jako auditor It 
v Komerční bance. Věnuje se zejména bezpečnosti in-
formačních a komunikačních systémů, řízení It rizik 
a problematice Basel AMA.

Ing. IVAnA göttIngeroVÁ

Je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báň-
ské – technické univerzity Ostrava. Před 13 lety stá-
la u vzniku interního auditu u Statutárního města Brna 
– Magistrátu města Brna, nejprve na pozici vedoucí 
referátu, později jako vedoucí oddělení interního audi-
tu. Kromě aktivit souvisejících s výkonem interním au-
ditem se aktivně zapojuje do různých projektů či pra-
covních skupin v rámci Magistrátu města Brna, např. 
v	oblasti	hodnocení	kvality	(CAF),	v	oblasti	mapování	
procesů apod. V neposlední řadě se pravidelně aktivně 
účastní aktivit v ČIIA (nejen jako lektor, ale i jako spo-
luautor publikace vydané pro oblast veřejné správy).

Mgr. AntonÍn hAMřÍk, ACCA, CISA

Je absolventem Matematické informatiky na Univer-
zitě Palackého v Olomouci. Je expertem na audity 
procesů, kontrol a informačních systémů jak v inter-
ním tak i v externím auditu. Působil 2,5 let v USA, 
kde se věnoval auditu finančních institucí. V součas-
nosti je v pražské kanceláři PwC a kromě poraden-
ství různým společnostem se zabývá mentoringem 
a coachingem start-up společností.

Mgr. jAn hArt, LL.M.

advokát
Mgr. Jan Hart je absolventem Právnické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze (1998) a právních studií Stře-
doevropské univerzity v Budapešti (2000). Svou práv-
ní praxi zahájil jako koncipient v advokátní kance-
láři Beiten, Burkhardt, Mittl & Wegener a advokát-
ní zkoušky složil roku 2002. Od roku 2002 do roku 
2005 byl ředitelem odboru legislativního a právního 
Komise pro cenné papíry. Od roku 2005 je advokátem 

a specializuje se zejména na oblast finančního, ob-
čanského a obchodního práva. Od roku 2003 je čle-
nem rozkladové komise České národní banky. V letech 
2010 až 2013 byl též výkonným ředitelem České aso-
ciace obchodníků s cennými papíry.

Mgr. MIChAL hÁjek 

Michal působí jako senior konzultant v brněnské spo-
lečnosti DYNAtECH, s.r.o., která se specializuje na ve-
řejný sektor a přináší řešení pro organizace a institu-
ce státní správy a samosprávy. Ve společnosti působí 
téměř 5 let a má bohaté zkušenosti s nastavením sys-
tému finanční kontroly v organizacích a elektronickém 
zavádění řídící kontroly do organizací. Michal se v 
současné době podílí především na projektu „Systém 
efektivního řízení příspěvkových organizací zřizovate-
lem“, který je postupně realizován už u desítky zřizo-
vatelů z řad územně samosprávných celků České re-
publiky. Michal momentálně prochází procesem mezi-
národní certifikace interních auditorů (CIA).

jUDr. jIřÍ heneberk

Je jednatelem a vedoucím partnerem Compllex, odpo-
vědným zpravidla za vedení jednotlivých projektových 
týmů. Jiří Heneberk založil Compllex v roce 2004 jako 
společnost specializovanou na regulatorně-complian-
ce aspekty činnosti finančních institucí a výkon činnosti 
vnitřního auditu u finančních institucí. Absolvent Práv-
nické fakulty UK v roce 2000, poté nastoupi do Ko-
merční banky, a.s. v rámci reformy právní úsek ban-
ky pro její chystanou privatizaci, kde se brzy vypraco-
val na pozici regionálního právního manažera odpověd-
ného za zajištění právní pomoci zejména úsekům inves-
tičního bankovnictví, řízení rizik a obchodním místům 
pražského centra. Již během studií pracoval v investič-
ní společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investič-
ní společnost. Absolvoval několik zahraničních škole-
ní zejména asociace International Swaps and Derivati-
ves Association, Inc. (ISDA). Prosadil se též jako aktivní 
člen expertní skupiny pro kapitálový trh České bankovní 
asociace. Jiří Heneberk má složeny makléřské zkoušky 
odborné specializace A, AD a C. Je často zván jako lek-
tor na konference týkající se regulace finančních služeb. 
V rámci Compllex je odpovědný za vedení řady renomo-
vaných projektů, jako je například implementace regu-
lace	MiFID	v	UniCredit	bank	Czech	republic,	a.s.,	zalo-
žení rEICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. 
a prvního nemovitostního fondu v České republice či 
rozšiřování licence pro rSJ a.s. při souvisejícím získání 
pozice market makera na NYSE Euronext Liffe.
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Ing. MArCeLÍnA horÁkoVÁ

Absolventka Vysoké školy ekonomické, fakulta řízení, 
obor Automatizované systémy řízení. Praxe v oboru 
35 let (veřejná správa) V současné době působí jako 
vedoucí oddělení vnějšího rozpočtu na Ministerstvu 
vnitra. Lektorskou činností se v rámci veřejné správy 
zabývá cca 20 let.

jUDr. jAn hornÍk,Ph.D.

Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze působil na katedře trestního práva jako interní 
doktorand. Souběžně od roku 2008 pracoval na odbo-
ru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnit-
ra. Od roku 2011 se profesně věnuje rovněž problema-
tice korupce – jako zaměstnanec Oddělení boje s ko-
rupcí Úřadu vlády České republiky byl mj. spolutvůr-
cem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 
2011 a 2012 a Strategie vlády v boji s korupcí na ob-
dobí let 2013 a 2014. Je též akademicky činný na Po-
licejní akademii České republiky v Praze a Paneuróp-
ské vysoké škole.

Ing. jAn ChMeLÍk

Absolvent VŠE Praha (specializace podniková ekono-
mika a management a personální řízení). Praxe v ob-
lasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sféře. 
V současnosti auditor v Odboru auditu drobného ban-
kovnictví v České Spořitelně a.s.  Lektorská činnost 
pro ČIIA od r. 2008. 

Ing. onDřej jAroš

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně se zaměře-
ním na informační systémy. V současné době pracu-
je již 4-tým rokem ve firmě DYNAtECH s.r.o. na pozici 
Manažera implementace a podpory (zkušenosti s im-
plementací informačních systému zaměřených na fi-
nanční řídící kontrolu v sektoru veřejné zprávy). Vlast-
ní	certifikáty	projektového	řízení:	Prince	Foundations	
a IPMA stupně D.

jUDr. eDUArD jeLeň, CIA, CrMA

Vysokoškolské vzdělání ukončil absolvováním dvoule-
tého postgraduálního studia pro přípravu finančních 
odborníků v oblasti daňové, kontrolní a auditorské 
na	UK	PF	Praha	v	roce	1994.	Praxe	v	oblasti	interní-
ho auditu 18 let (bankovní sektor a doprava). V sou-
časné době působí jako Korporátní manažer rizik ČD, 
a. s. a od roku 2012 rovněž jako holdingový manažer 
pro oblast řízení rizik ve Skupině ČD. Lektorskou čin-
ností se v rámci ČIIA zabývá 8 let. Od roku 2009 je 
držitelem certifikátu CIA.

VeronIkA jeřÁbkoVÁ

Veronika Jeřábková působí v oblasti poradenství za-
vádění a aplikace systémů managementu řízení 
od roku 1999. Má kvalifikaci vedoucího auditora IS 
9001 a ISO 27001, podílela se na zavádění, udržo-
vání, ověřování a rozvoji systémů řízení v různých ty-
pech společností a to jak velikostí, strukturou tak 
i zaměřením. Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělá-
vání dospělých, kterou i studovala. Specializuje se 
na zavádění systémů řízení, jejich praktickou aplika-
ci a rozvoj. V oblasti školení má zkušenosti na úrovni 
veřejných i privátních kurzů a tréninků. V současné 
době studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Kar-
lově obor školský management.  

LUDMILA jIrÁňoVÁ

Český hydrometeorologický ústav Praha – vedoucí in-
terního auditu a kontroly, oblastí kontroly se zabývám 
od roku 1992 a interním auditem od roku 2002 (ISO 
19011, 9001:2008, 17025). Komunikace interní i ex-
terní v oblastech kontroly i auditu, vedu oddělení o 30 
osobách, provádím školení avzdělávám se v oborech 
kyneziologie a grafologie.

Ing. rADek kÁnSký, CIA

České dráhy, a. s.
Praxi interního auditu vykonává od roku 2000 až 
do současnosti jako vedoucí auditorských týmů i jako 
řadový interní auditor. Poskytování služeb IA v oblas-
ti prověřování řídících a kontrolních systémů, hodno-
cení compliance. Interní audity procesů, systémů, pro-
vádění finančních analýz, konzultace v oblasti účetnic-
tví a finančního hospodaření, provádění auditu v rámci 
holdingu (audit dceřiných společností).

Ing. AnDreA kÁňoVÁ, CIA, CgAP

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde 
studovala	na	Fakultě	mezinárodních	vztahů	speciali-
zace mezinárodní obchod, evropská integrace a právo 
v podnikání. Po ukončení studia pracovala v Kancelá-
ři Senátu Parlamentu Čr v Samostatném oddělení pro 
evropskou integraci. V období let 2004–2014 působi-
la ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. v oddělení řízení 
rizik. Specializuje se především na interní audit, řízení 
rizik, procesní audity a audity projektů financovaných 
z veřejných prostředků. Andrea je Certifikovanou inter-
ní auditorkou (CIA) a Certifikovanou auditorkou ve ve-
řejné správě (CGAP). V roce 2013 a 2014 byla člen-
kou rady Českého institutu interních auditorů. V sou-
časné době je členkou výborů pro audit společností 
ČEZ, a.s. a Český aeroholding, a.s. 
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Ing. jItkA kAzIMÍroVÁ, FCCA, CIA

Je absolventkou VŠE v Praze. Od roku 1996 sbíra-
la zkušenosti nejprve jako asistentka auditora ve fi-
nančním auditu PwC, v roce 2000 získala certifika-
ci ACCA. Poté se začala věnovat internímu auditu pro 
klienty v rámci PwC a v roce 2001 získala certifikaci 
CIA. Od roku 2003 pracovala v oddělení řízení podni-
katelských rizik v týmu interního auditu ve společnos-
ti Deloitte, kde získala další zkušenosti nejen z oblas-
ti interního auditu, ale také s finančním auditem pro-
jektů financovaných z EU fondů. Po krátké praxi ředi-
telky CHJ na Ministerstvu financí v roce 2014, Jitka 
od září 2014 vede tým interního auditu Allianz v Čes-
ké republice. Má zkušenosti s přednáškovou činností 
v rámci ČIIA a přednášela i pro klienty v rámci konzul-
tantské praxe a pro interní pracovní týmy.

Ing. Petr kheIL

Dne 1. 5. 1987 začal pracovat v oddělení finanční 
kontroly v tehdejším Okresním národním výboru v Kla-
tovech. Od 1. 8. 1988 pracuje v České spořitelně, nej-
prve v provozu pobočky v Klatovech, od 1. 6. 1994 
v tehdejší regionální divizi centrály v Plzni jako meto-
dik pro devizové účty a směnárny. Zde se v roce 1998 
začal věnovat internímu auditu. Od 1. 7. 2003 pracu-
je na centrále České spořitelny v Praze, kde se, kromě 
metodiky interního auditu, zabývá vyhodnocováním ří-
dicího a kontrolního systému. 
V průběhu pracovní kariéry si doplnil své vzdělání za-
končením studia v roce 2007 na ekonomické fakultě 
Západočeské univerzity v Plzni a v roce 2009 na Vy-
soké škole finanční a správní v Praze v oboru řízení 
podniku a podnikové finance.
V ČIIA pravidelně přispívá do časopisu Interní audi-
tor článkem „Čeho si Petr povšiml nejen v legislativě“ 
s přehledem aktuálních novinek a změn z oblasti re-
gulace a nejlepší praxe pro profesi interního auditu.

Ing. eVA kLÍMoVÁ

Vystudovala fakultu národohospodářskou na Vyso-
ké škole ekonomické v Praze. Od února 2009 působí 
jako vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ 
Praha 2 a zajišťuje provádění interního auditu v rám-
ci úřadu a provádění veřejnosprávních kontrol u pří-
spěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Pra-
ha 2. Zaměstnankyní ÚMČ Praha 2 je od srpna 2001, 
nejprve v pozici kontrolora v odboru kanceláře tajem-
nice a od července 2002 v pozici interního audito-
ra v odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2. 
Mimo interní audit má zkušenosti z oblasti bankov-
nictví, kde působila do roku 2000 (kontrola účetnic-
tví a inventarizace bankovních účtů – Komerční ban-
ka Praha centrála). 

Ing. terezA koLAFoVÁ, MbA, CFe

Je zkušenou manažerkou ve společnosti EY, kde se za-
bývá tématy compliance, prevence podvodného jed-
nání a vyšetřování podvodů v České republice a řadě 
dalších zemí Evropy již devět let. Zaměřuje na prověr-
ky prodejních a marketingových praktik z pohledu je-
jich souladu se zahraničními protikorupčními zákony 
a českou legislativou a na problematiku trestněprávní 
odpovědnosti firem. tereza je organizátorem EY plat-
formy Ethics and Compliance Officers Club, pravidel-
ně prezentuje na témata compliance a prevence pod-
vodného jednání a publikuje v českých médiích články 
s forenzním zaměřením. V rámci své praxe pracova-
la zejména pro klienty z farmaceutického odvětví a vý-
robců zdravotních prostředků, ale i pro řadu klientů 
z energetického a plynárenského průmyslu, stavebnic-
tví a pro státní sektor.

Ing. jItkA koMÁrkoVÁ

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pra-
cuje v České národní bance, kde se v rámci sekce do-
hledu nad finančním trhem věnuje oblasti prevence le-
galizace výnosů z trestné činnosti a financování te-
rorismu. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 
od r. 2010.

Ing. MArtIn konečný

Absolvent oboru Manažerská informatika a oboru In-
formační	management	na	Fakultě	podnikatelské	VUt	
v Brně. Praxe v oblasti ICt správy, bezpečnosti, vývoje 
software a poradenství. V současné době působí jako 
referent státní správy v Národním centru kybernetic-
ké bezpečnosti.

Mgr. jAnA krAneCoVÁ

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně. Specializuje se na finanční právo a to zejména 
ve vztahu k územním samosprávním celkům. V sou-
časné době působí jako konzultant a auditor v oblasti 
finančního řízení ÚSC. Věnuje se i publikační a peda-
gogické činnosti.

PhDr. Ing. jIřÍ krULIš

Vystudoval	Fakultu	strojního	inženýrství	ČVUt	Praha	
a	Filosofickou	fakultu	University	Karlovy	–	obor	psycho-
logie. Kromě pracovních pobytů a stáží v Anglii a Ně-
mecku pracoval v letech 1970–1994 ve VÚ bezpečnos-
ti práce v Praze, od roku ve vlastní firmě PrEP PrAHA 
zabývající se poradenskou a expertní činností v oblasti 
managementu, zejména managementu rizik a lidských 
zdrojů. Je autorem a spoluautorem několika knih, vyso-
koškolských učebnic a řady odborných článků.
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VLADIMÍr krůtA, DIPL. MgMt

Působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy 
KrUtOL® Consulting – www.krutol.cz 
Současné hlavní aktivity: lektorská činnost, semináře 
v oblastech: řízení procesů se zaměřením na It služby, 
interní směrnice, správa procesů a metodologie a také 
konzultace v managementu, podnikovém řízení, ob-
chodním či organizačním plánování a řízení rozvoje or-
ganizace. Absolvoval certifikace např. ItIL® v2, ItIL® 
v3, ISO 9000–2000 transition Auditor, ISO 14000 
(Enviromental Management System) Internal Audi-
tor, Prince 2.

Ing. PetrA kUbÍkoVÁ

Po absolvování VŠB, fakulty ekonomické, oboru podni-
katelství a management vykonávala školící a poraden-
skou činnost v oblasti aplikačního software, následo-
vala praxe na pozici vedoucí metodik účetnictví, hlav-
ní účetní a ekonom. Od roku 2004 pracuje na pozi-
ci interního auditora na Krajském úřadě Zlínského kra-
je, má dlouholetou praxi při výkonu auditů, ověřování 
procesů, nastavení činností, povinností a odpovědnos-
tí, zajišťuje konzultační a metodické činnosti v rámci 
úřadu i interního auditu celého kraje, je aktivní při při-
pomínkování legislativy. Podílí se na lektorských akti-
vitách při atestačním kurzu, je spoluautorkou odborné 
publikace. Od 08/2015 jmenována ředitelkou příspěv-
kové organizace Zlínského kraje 14|15 Baťův institut.

Ing. rADek kUčerA

V současné době dokončuje studium Právnické fakulty 
Západočeské univerzity. Více než 10 letá praxe u Po-
licie České republiky, kde působil na úseku odhalová-
ní hospodářských trestných činů. Nyní působí jako ve-
doucí útvaru bezpečnosti u společnosti t-Mobile. In-
terní kouč a mentor. Přednáší více než 5 let na odbor-
ných fórech zaměřených na podnikovou bezpečnost. 

Ing. joSeF kUtÁč

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostra-
va,	fakulta	FMMI,	katedra	Ekonomika	a	manage-
ment v metalurgii, učitel – Ekonomika podniku, po-
čítačová podpora podniku. Dlouholetá lektorská, pe-
dagogická a konzultační praxe – oblast řízení podni-
ku, řízení procesů, Projektové řízení, Výrobní řízení, 
řízení stavebních zakázek a řízení investic. Praktic-
ké znalosti ekonomického, finančního a výrobního ří-
zení malých, středních a velkých společností. Lek-
tor s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblas-
tech controllingu, manažerského účetnictví a interní-
ho auditu výrobních a nevýrobních podniků a územ-
ních samosprávných celků a jimi založených společ-
ností a zřízených organizací.

Ing. jÁn LALkA, CFe

Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilli-
gence, má 12 rokov skúseností s riadením finančných 
rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvo-
dov. Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení tr-
hových rizík, pre privátnu skupinu rizikového kapitá-
lu a podieľal sa na reštrukturalizácii strojárskej spo-
ločnosti. Pred založením Surveilligence pôsobil v po-
radenskej spoločnosti Deloitte. V rámci svojej pra-
xe sa podieľal sa na mnohých projektoch vyšetrova-
nie podvodov v Českej republike a Slovensku, Nemec-
ku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore alebo na Ukra-
jine. Ján Lalka vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal 
diplom z dvojročného postgraduálneho štúdia na Aca-
demia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Čes-
kého institutu interních auditorů a Asociácie certifiko-
vaných vyšetrovateľov podvodov (Association of Certi-
fied	Fraud	Examiners).	jeho	profesijné	skúsenosti	za-
hŕňajú napríklad: Participácia na mnohých forenz-
ných projektoch vyšetrovanie podvodov v globálnych 
a lokálnych spoločnostiach a významných organizáci-
ách štátnej správy ako forenzný audítor a zodpoved-
ný partner za vyšetrovanie. Projekty zahŕňali napríklad 
komplexné vyšetrovanie podozrení z podvodov, pre-
vierky systému proti podvodom, preverovanie korup-
cie zamestnancov, dátové analýzy, zber a vyhodnoco-
vanie informácií o subjektoch a preverovanie konflik-
tu záujmov. Prednášanie na mnohých konferenciách 
a seminároch usporiadaných rešpektovanými inštitú-
ciami na témy týkajúce sa odhaľovania a vyšetrovania 
podvodov	(napr.	Association	of	Certified	Fraud	Exami-
ners, Vzdelávacom inštitúte národnej banky Sloven-
ska, ASIS, v Českom inštitúte interných audítorov, ale-
bo na Ekonomickej univerzite Bratislava). Publikácie 
odborných článkov v médiách.

Mgr. jAn MACh

Head of Compliance&AML, Česká spořitelna
Bývalý vyšetřovatel závažné finanční kriminality se spe-
cializací na podvodné delikvence ( člen vyšetřovacího 
týmu Harvardských fondů, Investičního fondu trend) 
se po odchodu od finanční policie věnoval především 
trestněprávnímu poradenství. V roce 2008 nastou-
pil do České spořitelny, a.s., na pozici právník – speci-
alista úvěrových podvodů, přičemž se kromě trestně-
právního poradenství a metodiky šetření zaměstnanec-
ké kriminality v oblasti úvěrových podvodů zabýval od-
halováním a šetřením závažných úvěrových podvodů, 
včetně implementace následných preventivních opat-
ření. Od roku 2009 zde působil jako vedoucí oddělení 
Šetření úvěrových podvodů. Od r. 2012 byl souběžně 
vedoucím týmů Šetření finanční kriminality a podvod-
ného jednání, a Compliance&AML. V současné době 
je manažerem útvaru Compliance&AML, kde je odpo-
vědný za vybrané agendy z oblasti compliance/securi-
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ties compliance/regulatory compliance/ AML/Sanction-
s&Embargoes/terrorist financing. Je absolventem ma-
gisterského stupně bezpečnostně-právního studia a za-
hraniční právnické fakulty, oboru právo a právní vědy.

Ing. jAroSLAV MAňAS

Absolvent VUt Brno, fakulta podnikatelská se zamě-
ření na podnikové finance, daně a účetnictví. Praxe 
v oblasti interního auditu, risk managementu a kvality 
procesu 14 let (bankovnictví, sdílené služby, potravi-
nářský a automobilový průmysl, důlní činnost). V sou-
časné době působí jako nezávislý konzultant pro ob-
last interního auditu. Je držitelem certifikace Black 
Belt pro metodologii Six Sigma.

Ing. ALenA MArCÍnoVÁ

Absolventka Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze. Internímu auditu se věnuje již od 90. let 
minulého století, zprvu v rámci norem ISO 9000 
a 14000 jako představitel vedení pro jakost, od roku 
2005 jako vedoucí odboru Interní audit a procesy 
ve	společnosti	ĆEPS,	a.s.;	kromě	mateřské	společnos-
ti zajišťuje interní audity také pro dceřinou společnost 
ČEPS Invest, a.s.  Členka Českého institutu interních 
auditorů od roku, od roku 2013 členka rady ČIIA, 
v jejímž rámci vede výbor pro vnitřní věci.

Ing. VěrA MAzÁnkoVÁ

Po absolvování Vysoké školy ekonomická v Praze krát-
ká pracovní zkušenost v regionální pobočce Českého 
statistického úřadu a poté mnohaleté působení na po-
bočkách a později v ústředích několika bank v tuzem-
sku, v různých agendách a v různých pracovních pozi-
cích včetně kontrolních a řídicích.
Od r. 2000 až dosud působení v České národní ban-
ce, postupně na analytických a metodických pozi-
cích v rámci bankovního dohledu a regulace, respek-
tive (po vstupu Čr do EU, a po integraci dohledu nad 
finančním trhem do České národní banky v r. 2006) 
v oblasti regulace finančního trhu a mezinárodní spo-
lupráce. Zde přímé zapojení do procesů přípravy a im-
plementace právních předpisů a dalších regulatorních 
výstupů týkajících se podnikání na finančním trhu Čr 
a dohledu nad ním, se specializací mj. na řídicí a kon-
trolní systém a jeho povinné součásti, včetně kontrol-
ních funkcí. Součástí pracovních působností je také 
zapojení do procesů přípravy příslušných evropských 
norem včetně přípravy návrhů souvisejících pozičních 
stanovisek, výkladů a dalších výstupů v dané oblasti, 
a dlouhodobé zastupování České národní banky v od-
borné skupině Evropského orgánu dohledu v bankov-
nictví (EBA) pro regulaci řídicích a kontrolních sys-
témů – governance. K pracovním působnostem pat-
ří také projednávání návrhů nových regulací s osoba-

mi působícími na národním finančním trhu, metodic-
ká podpora při jejich implementaci a příležitostné lek-
torské působení. 

jIřÍ MeDřICký, ACCA

Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze na-
stoupil do KPMG Česká republika Audit s.r.o., kde 
strávil 15 let, nejprve v oddělení auditu finančních in-
stitucí a poté jako skupinový manažer v poradenském 
oddělení řízení rizik. V rámci poradenské praxe se vě-
noval zejména bankovnímu sektoru, projektům na im-
plementaci nových regulatorních pravidel, např. CrD 
IV,	MiFID	I	a	II,	projektům	v	oblasti	risk	managemen-
tu a projektům licenčním. Má bohaté zkušenosti ze 
společných projektů s interními audity. Od ledna 2015 
vede poradenskou skupinu Baker tilly Česká republika.

Ing. MArIe MIkoVÁ

Vystudovala	ČVUt	FSI	Praha,	obor	přístrojová,	regu-
lační a automatizační technika. 
Má bohatou praxi - lektorka počítačové školy, správce 
ekonomického softwaru, analytik, programátor, správ-
ce sítě, cenový referent a konstruktér. Velké zkušenosti 
s výukou softwarových produktů a práce na PC.

Ing. bC. PetrA MynÁřoVÁ

Po absolvování Ústavu soudního inženýrství na VUt 
v Brně pracuje na pozici konzultantky řízení rizik 
a interního auditu. Zde se zaměřuje na softwarovou 
podporu řízení rizik a auditu. Svoje znalosti si roz-
šířila o absolvování bakalářského oboru na Právnic-
ké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Prá-
vo a podnikání. 

Ing. šÁrkA noVÁkoVÁ

Absolventka Vysoké školy finanční a správní, magis-
terský studijní program Hospodářská politika a sprá-
va, obor Veřejná správa. V pozici vedoucí útvaru inter-
ního auditu a kontroly je už více než 10 let. Od roku 
2011 ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dříve 
na Městské části Praha 11. Má bohaté praktické zku-
šenosti s realizací interních auditů a kontrolní činností 
ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských 
příspěvkových organizacích. Je členkou Českého insti-
tutu interních auditorů, odborné Sekce veřejné sprá-
vy, působí ve Výboru pro certifikaci interních auditorů 
ve veřejné správě a v redakční radě časopisu Interní 
auditor.  Externí lektor ČIIA.

SyLVA noVotnÁ, b.A.

Absolventka studia politologie a mezinárodních vzta-
hů na University of Utah, USA. Od roku 2003 se plně 
věnuje výuce angličtiny jako lektorka i jako metodička. 
Vyučuje mj. kurzy obchodní angličtiny pro vrcholné 
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manažery (prezentační dovednosti, osobní kontakt, pí-
semný styk). Posledních 10 let je současně ředitelkou 
jazykové školy v Brně, kde vede tým lektorů a zajišťuje 
firemní i soukromé jazykové vzdělávání.

Ing. hAnA onDrUškoVÁ

Lektorka a trenérka soft skills, učí především komuni-
kaci, time management a prezentační dovednosti. Je-
jími kurzy prošly za sedm let působení v oboru tisíce 
lidí. Učí komunikaci na VŠE v Praze, spolupracuje se 
státními institucemi, bankami i s nadnárodními sou-
kromými firmami. 

Mgr. FrAntIšek orSÁg, CIA

Pracuje jako poradce v oblasti metodiky interního au-
ditu a kontroly. Původním povoláním matematik, 
v podnikatelské sféře pracoval v auditu OKD a.s., ČS 
a.s. a Moravia Banka a.s., ve veřejné správě v auditu 
a kontrole ČPZP, na Nejvyšším kontrolním úřadu, Mi-
nisterstvu státní kontroly a Ministerstvu financí.

bLAženA PetrLÍkoVÁ

Absolventka	DPS	PFUK,	s	pedagogickou	praxí	
ve středním odborném školství, má dlouholetou pra-
xi v účetních pozicích zejména v nevládních nevýděleč-
ných organizacích (NNO), držitelka osvědčení „Lektor 
Ministerstva financí“, metodik odboru účetnictví – odd. 
nevýdělečných organizací (OSS, ÚSC, PO, a NNO), 
kontrolor centrální harmonizační jednotky pro finanční 
kontrolu na Ministerstvu financí – nyní již ve výslužbě. 
V současnosti působí jako účetní poradce - OSVČ se 
specializací na PO a NNO. Publikuje v odporných ča-
sopisech se zaměřením na účetnictví a veřejnou správu 
a podílí se na lektorské činnosti pro „třetí sektor“.

Ing. bohUSLAV PoDUškA, CIA, CrMA

Je ředitelem úseku interního auditu České spořitelny, 
a.s. od roku 1994. Na rozvoji profese interního auditu 
v Čr se v letech 1998–2002 intenzivně podílel z po-
zice Prezidenta Českého institutu interních auditorů. 
Je certifikovaným interním auditorem (CIA), členem 
Komory auditorů Čr. 

Ing. Petr PoSPÍšIL, MbA, CIA, CgAP

Absolvent britské University of Oxford a francouzské 
ESCP-EAP v Paříži (MBA). V Čr vystudoval Vysokou 
školu ekonomickou v Praze se zaměřením na meziná-
rodní obchod a evropskou integraci. Praxe v oblasti in-
terního a externího auditu 10 let v auditorských fir-
mách Ernst & Young a PwC a v rámci mezinárodních 
organizací EU, NAtO a OSN. V současné době působí 
jako nezávislý konsultant a auditor v Belgii a Čr. Lek-
torskou činností se zabývá již 5 let, z toho prvním ro-
kem v rámci ČIIA.

Ing. DAnUše ProkůPkoVÁ

Auditor  osvč. KAČr 0712– člen Výboru pro sektor ve-
řejných financí. Dlouholetá lektorská a publikační čin-
nost na téma finanční řízení, účetnictví a audit.

Ing. MIroSLAVA PýChoVÁ

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a speci-
alizačního studia na právnické fakultě University Kar-
lovy ukončené obhajobou závěrečné práce na téma 
„Kontrola hospodaření s prostředky veřejných rozpoč-
tů“. Praxe mj. 17 let na Ministerstvu financí v kontrol-
ním odboru, kontrolovala hospodaření státních orgánů 
a příjemců dotací, řídila kontrolní skupiny a působila 
také jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní vykonává 
poradenskou a lektorskou činnost, spolupracuje s or-
gány veřejné správy jako přizvaná osoba nebo členka 
týmu interních auditorů, zpracovává odborná stanovis-
ka k různým problémům oprávnění kontroly a kontrol-
ního systému. Účastnila se meziresortního připomín-
kového řízení k jednotlivým variantám návrhu zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole. Konzultantka Výboru pro 
veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sně-
movny k novelám rozpočtových pravidel v roce 2014.

Ing. DAnA rAtAjSkÁ

Je absolventkou Provozně-ekonomické fakulty Vysoké 
školy zemědělské v Brně (současná Mendelova univer-
zita). Celý svůj profesní život působí ve veřejné sprá-
vě (ÚSC i státní správa) zpočátku na různých ekono-
mických pozicích a od roku 2002 se plně věnuje in-
terního auditu. V současné době pracuje na pozici ře-
ditelky odboru interního auditu Státního pozemkové-
ho úřadu.

Ing. jArMILA rÁzkoVÁ, MbA

Absolvovala VŠE (obor Účetnictví a auditing) a MBA 
na Sheffield Hallam University při MÚVS ČVUt. V le-
tech 1991–1996 pracoval ve společnosti Eurotel s.r.o. 
na různých pozicích v účetnictví a controllingu. V le-
tech 1996 až 2012 zastávala funkci ředitelky účetnic-
tví, daní a řízení rizik ve společnosti t-Mobile Czech 
republic a.s. Úspěšně realizovala řadu projektů, např. 
implementation	S-OX404,	Compliance	s	FCPA,Save	
for Service, standardizace finančních procesů v rám-
ci skupiny Deutche telekom, aj. V současné době pů-
sobí jako ředitelka odboru Daní z příjmu na Minister-
stvu financí Čr.

Ing. Petr SIkorA

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (obor fi-
nance a úvěr). Od roku 1991 se zabývá kontrolní čin-
ností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 kon-
trolou finanční.  Je zaměstnán na pozici vedoucího od-
dělení kontroly Magistrátu města Havířova a kromě 
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kontroly hospodaření příspěvkových organizací se vě-
nuje také vnitřní kontrole příspěvkových organizací 
a kontrole příjemců veřejné finanční podpory. 

Ing. AnnA StAnkoVÁ

Po absolvování Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině – 
obor dopravní inženýrství pracovala ve firmě telecom, 
a.s. a její právních předchůdcích nejdříve na pozi-
ci vedoucí krajské Dopravy a mechanizace pro Západ-
ní Čechy, potom jako vedoucí Nákupu služeb. Od roku 
2004 ve společnosti LASSELSBErGEr, a.s. jako ve-
doucí Interního auditu. Nyní pracuje jako externí po-
radce – specialista pro risk management a Interní au-
dit. V oboru interního auditu se zaměřuje na procesní 
audity. Věnuje se také auditům ISO.

Ing. MIroSLAV StArčeVIč

Absolvent Ekonomické fakulty technické univerzity 
v Liberci. V oboru ICt pracuje více než 20 let a to od 
čistě technických funkcí tak i ve vedení projektů. Spe-
cializuje se na tvorbu a realizaci projektů ICt a bez-
pečnosti informací ve státní správě v různých organi-
zacích. Od roku 2014 do současnosti pracuje jako ve-
doucí auditorských týmů i jako řadový auditor specia-
lista v auditech zabývající se ICt.

jUDr. AnnA StejSkALoVÁ

Vystudovala právnickou fakultu UK v Praze, obor prá-
vo. Od roku 1992 pracuje v České spořitelně jako in-
terní právník v útvaru Právní služby. Specializace pra-
covní právo, trestní právo, ochrana osobních úda-
jů, exekuce, AML odpovědnost za vedení pracovního 
týmu, práce v projektových týmech, každoměsíční vy-
dávání přehledu lokální a evropské legislativy týkají-
cí se činnosti České spořitelny, a.s. a jejích dceřiných 
společností. Compliance officer v útvaru Compliance, 
prevence fin. kriminality a podvodného jednání speci-
alizace obecné compliance – řešení střetu zájmů, sta-
novení standardů pro výkon funkce compliance v dce-
řiných společnostech České spořitelny, a.s., autor in-
terních politik pro výkon funkce compliance, spolu-
práce s útvarem Interní audit, zajišťování compliance 
control v útvarech a v dceřiných společnostech, repor-
ting o zjištěných odchylkách a nesouladech osobám 
ve vrcholovém vedení, poskytování poradenství za-
městnancům útvarů, realizace školení v oblasti com-
pliance, compliance cenných papírů a AML, spoluprá-
ce s útvarem compliance v Erste bank Vídeň.

bC. IVo StřeDA, CIA

Senior Manager Business Controls, Compliance
Ivo Středa působí od roku 2009 ve společnosti GE Mo-
ney Bank, Česká republika. V současné době zastává 
pozici Senior manažera Business Controls, Complian-

ce a je odpovědný za komplexní prověřování kontrolní-
ho prostředí a kontrolu pobočkové sítě. Do roku 2014 
Ivo pracoval v Interním auditu GE Money Bank v pozi-
ci manažera a zástupce Head of Internal Audit. Ze své 
role byl odpovědný za operativní řízení výkonu funk-
ce interního auditu pro společnosti ve skupině GE Mo-
ney v České a Slovenské republice. Kromě široké škály 
auditní zakázek se podílel také na nastavování a stan-
dardizaci auditní dokumentace pro GE Capital. Předtím 
působil 3 roky jako senior konzultant ve společnosti 
Ernst & Young, Advisory v oddělení Business risk Ser-
vices a specializoval se na služby interního auditu. Po-
dílel se zejména na co-sourcingových auditních zakáz-
kách v energetickém sektoru, hodnocení kvality inter-
ního auditu a speciálních tréninkových programech pro 
interní auditory. Dříve působil 3 roky jako interní audi-
tor	ve	společnosti	FOXCOnn	Cz.	Ivo	Středa	vystudo-
val bakalářské studium na fakultě podnikohospodářské 
na VŠE v Praze v oboru Podniková ekonomika a ma-
nagement. Od roku 2006 je držitelem certifikátu CIA 
(Certified Internal Auditor) a je certifikovaným audito-
rem systémů řízení kvality podle ISO 9001. 

Ing. roDAn SVoboDA, CIA, CISA, CrMA

Eurodan, s. r. o., konzultant, školitel a poskytovatel 
služeb v oblasti analýzy a hodnocení rizik, nastave-
ní a hodnocení compliance, budování řídicích a kont-
rolních systémů a jejich prověřování interním auditem, 
externí hodnotitel kvality IA. Lektorskou činností se za-
bývá od roku 1998.

Ing. SIMonA SzÉkeLyoVÁ, MbA 

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brně v bakalářském oboru veřejná správa, ekono-
mický magisterský program na Vysoké škole finanč-
ní a správní a studijní program MBA pro veřejnou sprá-
vu. Od roku 2008 se věnuje internímu auditu. Působi-
la ve vedoucí pozici na Ministerstvu pro místní rozvoj 
Čr, na Ministerstvu vnitra Čr v oblasti interního au-
ditu a auditu strukturálních fondů. Zakládala útvar in-
terního auditu ve Státní tiskárně cenin, státní podnik. 
V současné době působí na Státním pozemkovém úřa-
dě v pozici náměstkyně pro úsek řízení krajů. Je drži-
telkou certifikátu interní auditor ve veřejné správě – ex-
pert/konzultant v rámci Národního kvalifikačního pro-
gramu. Členem ČIIA je od roku 2009. Členem rady 
ČIIA je od roku 2012. Angažuje se v Sekci veřejné 
správy ČIIA a podílí se na tvorbě vzdělávacích progra-
mů. Zároveň pracuje ve výboru pro certifikaci. V radě 
ČIIA vede výbor pro vzdělávání. Působí jako lektorka 
především v oblasti výkonu interních auditů, kontrol 
a správních činností.

PřEHLED LEKtOrŮ
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Ing. rADek ščotkA, MbA

Pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která poskytuje 
formou outsourcingu služby řízení rizik, interního au-
ditu, projektového řízení, compliance a školící aktivity. 
Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním sektoru 
se specializací na problematiku cenných papírů a in-
vestičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti 
nabyl na poli auditu. Věnuje se projektům řízení rizik 
v korporátní a finanční sféře, vedl implementaci systé-
mu a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednic-
tvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha 
českých i nadnárodních společností.

Mgr. onDřej šeDIVý

Vystudoval obor Vzdělávání dospělých na Univerzitě 
Jana ámose Komenského v Praze. Více než jedenáct 
let působil jako interní trenér a kouč zaměstnanců ob-
chodního úseku ve společnosti t-Mobile Czech repub-
lic, a.s. Věnoval se partnerskému prodeji a řízení vzta-
hů s obchodními partnery v oblastech It distribuce 
a prodeje služeb prostřednictvím call center. Aktuálně 
OSVČ se zaměřením na rozvoj a vzdělávání prodejních 
týmů, vyhodnocování a zvyšování prodejního výkonu, 
školení a koučing vedoucích a manažerů.

Dr. AntonÍn šenFeLD, CIA

Je manažerem operačních rizik ve společnosti AXA 
Česká republika s.r.o., kde odpovídá za rámec systé-
mu řízení rizik finanční skupiny AXA v Čr & SK.
Jako interní auditor ve společnosti t-Mobile se spolu-
podílel na budování útvaru interního auditu. řídil in-
terní audit v Komerční pojišťovně, kde jeho hlavní-
mi úkoly byla změna orientace IA na přidanou hodno-
tu a ustanovení Výboru pro audit. V DIrECt pojišťov-
ně byl odpovědný za systém řízení rizik a projekt Sol-
ventnost II. Antonín je certifikovaným interním audi-
torem (CIA), s ČIIA dlouhodobě spolupracuje v oblasti 
profesních standardů a certifikace.

Ing. jAn šPAček, CIA, CrMA

Konzultant v oblasti řízení rizik a interního auditu. Pře-
vážná část, více než pětadvacetileté, profesní praxe je 
spojena s problematikou systémů řízení a kontroly, říze-
ní rizik a interním auditem. Lektor ČIIA od roku 2002.

Ing. bLAnkA šteFAnkoVÁ

Po absolvování vysokoškolských studií na Vysoké ško-
le báňské pracuje od roku 1992 ve veřejné správě 
v ekonomických pozicích na různých úrovních říze-
ní. Od roku 2008 pracuje jako interní auditor Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektor-
ské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení 
územních samosprávných celků a jejich zřízených or-
ganizací a v oblasti vnitřního kontrolního systému.

Ing. jIřÍ štěrbA

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor au-
tomatizované systémy řízení v ekonomice. Praxe 18 
let v oblasti vzdělávání, konzultačních služeb, kontrol-
ní činnosti a auditu zaměřeného na informační a ko-
munikační technologie v soukromém sektoru, v resor-
tu Ministerstva obrany Čr a České správě sociální-
ho zabezpečení. V současné době poskytování služeb 
spojených s auditem ICt v rámci samostatné podnika-
telské činnosti.

MILAn šUDoMA, bA (honS)

Studoval anglický jazyk a pedagogiku, je absolventem 
Nottingham trent University v oboru Business Mana-
gement a je autorem učebnic pro výuku anglického ja-
zyka. Od roku 2003 se věnuje překladům, tlumoče-
ní a jazykovému vzdělávání a vzdělávání dospělých 
a je autorem a spolumajitelem největšího e-learningo-
vého programu na výuku angličtiny v Čr. Spolupracu-
je s personálními agenturami a vzdělávacími organiza-
cemi na vývoji e-learningových a testovacích aplikací 
a vývoji obsahu online kurzů. Vyučuje intenzivní kurzy 
zaměřené na obchodní angličtinu.

PhDr. Petr šULC

Je lektorem, kaučem a senior konzultantem – rozvoj 
firem,	rozvoj	osobností,	projektu	EU.	Absolvoval	FFUK	
( historie, latina, pedagogika, pedagogika. Certifika-
ce Six Sigma, Superior Customer Service Quality, time 
Management. Má bohatou manažerskou a Hr praxi 
v mezinárodních finančních institucích. Od roku 2005 
působí jako OSVČ (hlavní rozvojové oblasti: time ma-
nagement, projektový management, firemní strategie, 
procesní management, vedení a řízení lidí, vnitrofirem-
ní komunikace personalistika). Pomáhá jednotlivcům, 
týmům i firmám s rozvojem a řešením rozličných zále-
žitostí. Snaží se působit jako lékař firemních nesnází, 
nedostatků a nedorozumění. Používá k tomu dvě for-
my – firemní workshopy a tréninky dovedností.

Ing. LADISLAV tyLL, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Specializace: 
Outsourcing, mezinárodní podnikání, fúze, akvizice, 
společné podniky, hodnocení podnikatelských zá-
měrů pozice: Odborný asistent na katedře Podniko-
vé ekonomiky.

DoC. PhDr. Ing. jAn UrbAn, CSC.

Již více než deset let se věnuje podnikovému pora-
denství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských 
zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti Consilium 
Group, Management Consultants, s.r.o. Současně pů-
sobí jako učitel na Karlově Universitě a lektor pro pod-
nikovou sféru. Je autorem řady časopiseckých i něko-
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lika knižních publikací zabývajících se řízením a vede-
ním lidí, například řízení lidí v organizaci, Byznys je 
o lidech, tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak 
zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera.

PhDr. LUDěk VAjner

Je konzultantem, lektorem a koučem v oblasti řízení 
lidských zdrojů a managementu se zaměřením na: ná-
bor a výběr zaměstnanců a jejich rozvoj a hodnocení, 
rozvoj organizace, vzdělávání managementu a zaměst-
nanců, koučování a konzultační činnost. Připravu-
je a realizuje vzdělávací semináře v těchto oblastech: 
manažerské dovednosti, dovednosti mistrů, výběrový 
rozhovor, hodnotící rozhovor, komunikační dovednosti, 
prezentační dovednosti, konflikty a jejich řešení, vede-
ní porad a pracovních workshopů, projektové řízení.
Vzdělávací aktivity umí propojit v organizaci s konzul-
tační pomocí při zavádění příslušných procesů.
Má zkušenosti s koučováním a rozvojem manažerů, 
s vytvářením a vedením AC/DC, s komplexním pro-
fesně-psychologickým posuzováním zaměstnanců. 
V rámci své dvacetileté praxe získal zkušenosti v růz-
ných typech organizací (výrobní firmy, banky, obchod-
ní organizace, státní správa).

Mgr. FILIP VAnčo

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá compliance 
zejm. v oblasti regulací finančního trhu. Zajímá se 
o zavádění pokročilejších přístupů k identifikaci, mě-
ření a hodnocení compliance rizik a na oblast posta-
vení funkce compliance v rámci řídicího a kontrolní-
ho sytému, corporate governance, jakož i řízení rizik 
a prevenci praní špinavých peněz a finanční krimi-
nality. V letech 2004–2006 působil jako vedoucí or-
ganizačního oddělení a právník – koordinátor rozvo-
jových projektů ve společnosti Podpůrný a garanční 
rolnický a lesnický fond, a.s. V letech 2006–2009 
pracoval v České národní bance, kde se na pozi-
cích metodik specialista bankovního dohledu, hlav-
ní právník bankovní regulace a po zavedení funkcio-
nálního modelu řízení dohledu nad finančním trhem  
jako hlavní právník regulace finančního trhu podí-
lel na stanovování regulatorních pravidel pro subjek-
ty finančního trhu a řešení specializovaných práv-
ních otázek souvisejících s regulací a dohledem nad 
finančním trhem.  
V letech 2009–2010 byl vedoucím oddělení Com-
pliance & AML ve Volksbank CZ, a.s. Od roku 2010 
působí ve společnosti Home Credit International, 
a.s., kde na pozici Group Head of Compliance od-
povídá za řízení a rozvoj compliance v rámci skupi-
ny Home Credit.

Ing. Petr VÁChA, CIA

Narodil se v polovině minulého století. Vystudoval 
obor elektronické počítače na Elektrotechnické fa-
kultě ČVUt v Praze. Pracoval v různých It pozicích 
v hromadných sdělovacích prostředcích a ve stát-
ní správě. Byl pedagogem – vedoucím Centra pro in-
formatiku	a	výpočetní	techniku	na	Fakultě	sociálních	
věd UK v Praze.
Od roku 1996 pracoval v bankovnictví a specializo-
val se na informační bezpečnost. V roce 2003 pře-
stoupil do interního auditu. Od roku 2008 pracu-
je ve společnosti ČD Cargo, a.s. V současnosti je ve-
doucím interního auditu.

rnDr. jIřÍ WeInberger

tIMING Praha, vystudoval obor „Matematická statis-
tika“ na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Speciali-
zuje se na simulace a optimalizace složitých systé-
mů, řízení projektů a jejich rizik, simulační modelová-
ní a optimalizace cash-flow portfolia projektů, prezen-
tační a komunikační dovednosti, věnuje se i publikač-
ní činnosti.

rnDr. hAnA žUFAnoVÁ, Ph.D.

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu University 
Karlovy	v	Praze.	Doktorské	studium	absolvovala	na	Fi-
losofické fakultě UK. Od roku 2003 se věnovala pro-
blematice zjišťování a hodnocení kvality a nastavení 
externího evaluačního systému primárního vzdělává-
ní	v	ČR	a	aplikaci	mezinárodních	rámců	kvality	(CAF,	
EFQM,	CSR)	do	škol	a	vzdělávacích	zařízení.	Od	roku		
2011 zastává pozici ředitelky odboru interního auditu 
v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a sta-
la se gestorem pro zajištění úkolů vyplývajících pro re-
sort  ze Strategie vlády v boji proti korupci na obdo-
bí let 2011 a 2012 a Strategie vlády v boji s korup-
cí na období let 2013 a 2014. Od roku 2012 zača-
la úzce spolupracovat s oddělením boje s korupcí Úřa-
du vlády České republiky při boji s korupcí ve vlastním 
úřadu, ale i při implementaci boje s korupcí  do škol 
a školských zařízení.

PřEHLED LEKtOrŮ
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ČLENStVí V ČIIA

StAňte Se čLeneM čIIA
VýhoDy zÁkLADnÍho čLenSkÉho PřÍSPěVkU  (3 000 kč zA kALenDÁřnÍ rok)

•			Členství	v	ČIIA vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravi-
delných emailových novinek, časopisu a webu.

•			Budete	si	moci	vybrat	z	řady	odborných	publikací,	z	nichž	většina	je	všem	členům	v	rámci	členství	poskyto-
vána zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro 
profesní praxi interního auditu a Doporučení pro praxi, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní 
praxe interního auditu. tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům 
účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.

•				Budete	mít	možnost	účastnit	se	klubových	večerů,	fór,	kulatých	stolů	a	konferencí,	kde	jsou	prezentovány	
nejzajímavější trendy v interním auditu.

•			Poskytneme	vám	slevy	na	pořádané	kurzy,	konference	a	certifikaci.
•			Bezplatně	obdržíte	odbornou	členskou	literaturu,	čtyřikrát	ročně	časopis	Interní	auditor	a	dvakrát	ročně	Kata-

log vzdělávacích akcí.
•    Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek  

www.interniaudit.cz a rovněž www.globaliia.org. Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat 
potřebné dokumenty zcela zdarma.

•			Umožníme	vám	zdarma	přístup	do	naší	knihovny.
•			Můžete	aktivně	spolupracovat	v	jednotlivých	odborných	výborech	a	pracovních	komisích.
•   Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.
•			V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované čIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPe.
•			S	členstvím	v	ČIIA	je	spojeno	i	právo	s	účastí	na	Sněmu,	vyjadřovat	se	ke	všem	projednávaným	věcem	

a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.
•			jsme	vám	k	dispozici	5	dní	v	týdnu	pro	vaše	případné	dotazy.	Kancelář	i	Rada	ČIIA	zprostředkovává	informa-

ce i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství.
 
VýhoDy čLenSkÉho PřÍSPěVkU beneFIt  (5 000 kč zA kALenDÁřnÍ rok)

•		Standardní	výhody	v	rámci	základního	členského	příspěvku
•		Prodej	odborných	publikací	nabízených	ČIIA	se	slevou	10	%
•		Účast	na	jednom	jednodenním	semináři	(max.	v	hodnotě	Kč	5	000)
•		Sleva	na	konferenci	ve	výši	15	%	z	konferenčního	poplatku	(pro	člena	ČIIA)

PřIhLÁškA

•		Členem	ČIIA	může	být	fyzická	i	právnická	osoba	(prostřednictvím	svých	zástupců).
•		Přijímání	nových	členů	se	uskutečňuje	na	základě	písemné	žádosti	–	přihlášky;	členské	příspěvky	jsou	place-

ny dle platného Příspěvkového řádu.
•		Online	přihlášku	naleznete	na	http://interniaudit.cz	nebo	si	tamtéž	stáhněte	její	tiskopis.
•		Každý	člen	ČIIA	by	měl	ve	své	činnosti	aplikovat	Etický	kodex	Mezinárodního	institutu	interních	auditorů	

(IIA).
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ČLENStVí V ČIIA

čLenSký PřÍSPěVek „beneFIt“ 
Český	institut	interních	auditorů	nabízí	pro	všechny	stávající	i	budoucí	členy	ČIIA	členský	příspěvek	BEnEFIt.
 

CenA

Cena	členského	příspěvku	BEnEFIt	je	5	000	Kč	za	kalendářní	rok	za	individuálního	člena	či	jednoho	zástupce	
za organizaci. Výhodou skupinového členství je sleva 24 % pro pátého až devátého zástupce a od desátého zá-
stupce	je	sleva	36	%	pro	organizaci.	Při	podání	přihlášky	od	1.	července	je	výše	členského	příspěvku	BEnEFIt	
na daný rok snížená o 50 %.

FóRUM	PRO	IntERní	AUDItORy

terMÍny 

14. ledna 2016
11. února 2016
10. března 2016
14. dubna 2016
12. května 2016
9. června 2016

zAčÁtek FórA

16.30 hodin

InForMACe PoDÁ 

tereza Bubníková, kancelář ČIIA 
tel. 222 263 761
bubnikova@interniaudit.cz



NABíDKA PrONáJMU MíStNOStí ČIIA

CERtIFIKACE

Český institut interních auditorů, je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. Ve spolupráci 
s Vámi připravíme seminář/školení/trénink dle Vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické 
prostředí Vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační a pre-
zentační tréninky a jiné.
Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města Ostravy, Plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí Čr, Národná 
banka Slovensko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Direct Parcel Distribution s.r.o., 
Ministerstvo pro místní rozvoj Čr, Dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Minister-
stvo životního prostředí, Státní pozemkový úřad a další. 

kontAkt: 
Jana Šindelářová 
tel.: 224 920 332
e-mail: sindelarova@interniaudit.cz 

SeMInÁře nA kLÍč, FIreMnÍ VzDěLÁVÁnÍ

nájem: Den  1 hodina   UčebnA – 30 MÍSt
  4 000 (s DPh 4 840) 650 (s DPh 787)

Dle požadavků je dále možno využít:
•	dataprojektor		 1	000	(s	DPH	1	210)	 200	(s	DPH	242)		 	
•	notebook		 300	(s	DPH	363)	 50	(s	DPH	61)	 	 	
•	flip-chart		 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	blok	do	flip-chartu		 á	200	(s	DPH	242)	 	 	 	 	
•	plátno	 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	kuchyňka	 400	(s	DPH	484)	 60	(s	DPH	73)		 	 	
 

nájem: Den  1 hodina   UčebnA – 20 MÍSt
  3 500 (s DPh 4 235) 450 (s DPh 545)

Dle požadavků je dále možno využít:
•	dataprojektor		 1	000	(s	DPH	1	210)	 200	(s	DPH	242)		 	
•	notebook		 300	(s	DPH	363)	 50	(s	DPH	61)	 	 	
•	flip-chart		 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	blok	do	flip-chartu		 á	200	(s	DPH	242)	 	 	 	 	
•	plátno	 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	kuchyňka	 400	(s	DPH	484)	 60	(s	DPH	73)		 	 	

CenÍk je PLAtný Pro rok 2016
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PUbLIkACe A on-LIne obChoD

ČIIA pro Vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžejních 
publikací v oblasti interního auditu, určených pro prohlubování profesní praxe interního auditu, jakož i pro pro-
hlubování povědomí o něm.

Publikace je možno zakoupit osobně v kanceláři čIIA nebo lze využít on-line zásilkového obchodu  
na http://interniaudit.cz, záložka Publikace. Doufáme, že Vás naše nabídka vybraných publikací zaujme  
i tentokrát! 

Uvedené ceny jsou včetně DPh.

PUBLIKACE

oVěřenÍ ÚčetnÍ zÁVěrky VybrAnýCh orgAnIzACÍ 
VeřejnÉho SektorU 460 kč
Danuše Prokůpková, tomáš bartoš, český institut interních auditorů 2014
Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví 
a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje úvodním 
šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných událostí 
o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci 
v daném předmětu činnosti. 
Cílem příručky je popsat postupy při ověřování, maximalizovat univerzálnost po-
pisovaných principů a postupů, vytvořit základní metodiku pro provádění nejen 
ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací v souvislosti s novými poža-
davky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňovaných postupů a maximalizovat uni-
verzálnost popisovaných principů.
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

MetoDICkÁ PoMůCkA k zAbezPečenÍ ProgrAMU 
kVALIty InternÍho AUDItU V MALýCh ÚtVAreCh  
Ve VeřejnÉ SPrÁVě 345 kč
kolektiv autorů, český institut interních auditorů 2014
Metodická pomůcka k zabezpečení Programu kvality interního auditu v malých 
útvarech ve veřejné správě je praktickým průvodcem pro všechny, kteří se chtějí 
podílet na rozvoji a zkvalitňování interního auditu a kterým chybí jednoduchý ná-
vod na to, jak se vypořádat s kvalitou interního auditu, a to především s ohledem 
na Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA.
V příručce se prolíná teorie s praxí – jsou zde k dispozici texty standardů, je zde 
k dispozici obecný návod na to, jak jednotlivé kroky programu kvality realizovat. 
Významnou část příručky tvoří také praktické návody a vzorové dokumenty.
Příručka by se tak mohla stát užitečnou pomůckou zejména v malých útvarech 
interního auditu ve veřejné správě. A o to především všem autorům této publi-
kace šlo.
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PrůVoDCe VeřejnýMI rozPočty 290 kč
blanka štefanková, český institut interních auditorů 2012
Průvodce veřejnými rozpočty“, vznikla jako součást iniciativy Komise pro sys-
témy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu in-
terních auditorů. tato komise vyvinula 8 základních znalostních komponent, 
které poskytnou komplexní pohled na hlavní principy moderní správy a ří-
zení orgánů a organizací veřejného sektoru a poslouží jako průvodce politic-
kým zástupcům v orgánech veřejné moci a správy, úředníkům státní sprá-
vy a územní samosprávy a zaměstnancům ostatních veřejných institucí a za-
řízení, kteří mají profesionální zájem o tuto oblast. Cílem je vytvořit publika-
ce jednotlivých zaměření, které napomůžou jejích adresátům k získání rych-
lé orientace v problematice, na základě které pak tito adresáti získanou zá-
kladní mohou nadále prohlubovat. Jako první z komponent Průvodce proce-
sy řádné správy a řízení orgánů a organizací veřejného sektoru se Vám dostá-
vá publikace, kterou napsala Ing. Blanka Štefanková, členka Komise pro sys-
témy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu inter-
ních auditorů a interní auditorka Moravskoslezského kraje.

jAk MAxIMALIzoVAt UžItek z FUnkCe  
InternÍho AUDItU 99 kč
Překlad český institut interních auditorů 2013
Soubor deseti konkrétních praktických doporučení včetně vzorového statutu 
auditního výboru či statutu oddělení interního auditu. tento dokument byl 
vydán ve spojitosti s konferencí pořádanou Sdružením evropských institutů 
eCIIA a sdružením evropských institutů členů správních orgánů ecoDa v pro-
sinci 2012 s názvem „jak maximálně využít funkci interního auditu“. Český 
institut interních auditorů přeložil do českého jazyka.

InternÍ AUDIt A PoDVoD 275 kč
Překlad český institut interních auditorů 2011
tato publikace je jedna z Praktických pomůcek tedy součást Mezinárod-
ního rámce profesní praxe interního auditu. Je přeložena do českého jazy-
ka a vydána ČIIA v březnu 2011. Hlavními  tématy této publikace jsou Po-
vědomí o podvodu, typické role/odpovědnosti za předcházení/odhalování 
podvodů, Odpovědnosti interního auditu během auditní zakázky, Hodnoce-
ní rizika podvodu, Předcházení podvodům a jejich odhalování, Vyšetřování 
podvodů a Vytváření názoru na interní řídicí a kontrolní mechanismy spoje-
né s podvodem.

PUBLIKACE
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KONtAKtY
ID datové schránky: qym7m6
Ičo: 62932632
DIč: Cz62932632

český institut interních auditorů
karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2
e-mail: ciia@interniaudit.cz 

obSAzenÍ kAnCeLÁře čIIA 

ředitel kanceláře čIIA
Ing. Daniel häusler

telefon:	222	263	760;	mobil:	602	131	864
e-mail: hausler@interniaudit.cz

Dlouhodobé vzdělávání, certifikace, profesní rozvoj
tereza bubníková

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 255

e-mail: bubnikova@interniaudit.cz

krátkodobé vzdělávání, veřejná správa
jana šindelářová

telefon: 224 920 332
mobil: 731 157 256

e-mail: sindelarova@interniaudit.cz

Administrativa, účetní
zdeňka kmentová

telefon: 222 263 762
mobil: 731 157 255

e-mail: kmentova@interniaudit.cz

členské služby, komunikace IIA, internet
Petra škvorová

telefon: 224 919 361
mobil: 731 157 252 

e-mail: skvorova@interniaudit.cz



SMluvNí pOdMíNky

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA),  
e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být 
úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář nezasí-
láme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude kapa-
cita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během 
dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadav-
kům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok z prodle-
ní ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka 
připsána na účet ČIIA.

přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storno objedná-
vek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. Zrušení se-
mináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. 
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou 
vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.

ORgANIZAČNí pOkyNy

Začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce.  
u celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.

    Adresa konání seminářů: 
    Český institut interních auditorů 
    karlovo náměstí 3, 120 00 praha 2, 1. patro

Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. 
přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání e-mailem.

JANA ŠINdElářOvá
tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 256, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz

TEREZA BuBNíkOvá 
tel.: 222 263 761, mobil: 731 157 255, e-mail: bubnikova@interniaudit.cz



leden–červen 2016

INFORMACE

E-mail: ciia@interniaudit.cz
ID datové schránky: q7qscms
www.interniaudit.cz




