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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.
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máte před sebou aktuální vydání Katalogu našich akcí, který Vám přináší již ověřené se-
mináře, známé lektory, ale také novinky. Těch je nyní docela dost, konkrétně přes 40 no-
vých témat a 10 nových lektorů. Trochu se tyto počty možná ztrácí mezi obsáhlou nabíd-
kou, nicméně nové semináře máme v katalogu zřetelně označeny. 

Jaká témata pro Vás máme připravena? Obecně vnímám, že velmi poptávanou oblastí je 
kybernetická bezpečnost a IT, což souvisí s legislativními požadavky. Úzce na novou legis-
lativu navazují také semináře z oblasti zadávání veřejných zakázek. Standardně a pocho-

pitelně nejvíce seminářů nabízíme v oblasti realizace interního auditu, přičemž nevynecháváme ani manažerské 
dovednosti.

Po roční odmlce budete mít možnost navštívit kurzy s lektory z Velké Británie, kteří se s Vámi podělí o zkuše-
nosti z oblasti řízení financí ze strukturálních fondů EU.

Na závěr bych ještě rád dodal, že nás v ČIIA zamrzí, když jsme nuceni některé semináře zrušit a věřte tomu, že 
to neděláme s nadšením. Bohužel některé semináře se nepodaří naplnit dostatečným počtem účastníků a nemr-
zí to jen nás a již registrované účastníky, ale také lektory. Pokud máte nápady jak těmto situacím zabránit, sem 
s nimi, alespoň budeme mít přes léto nad čím přemýšlet.

Z kanceláře ČIIA Vám přejeme krásné a pohodové léto a těšíme se na případné setkání na národní konferenci 
v říjnu v Českých Budějovicích.

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

Platby za vzdělávací akce předem nevyžadujeme, platba se provádí na základě vystavené faktury v den konání  
kurzu. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyja-
dřuje 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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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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KAlENdáRIUM – 2. POlOlETí 2016

Září
16201  13/9 út  Compliance očima manažera  Ing. Vančo  11
16202  13/9 út  Compliance očima compliance officera  JUDr. Heneberk  11
16203  13/9 út  Vedení zaměstnanců  PhDr. Vajner   11
16204  14/9 st  Audit správné dovozní a distribuční praxe  V. Jeřábková, Ing. Půlpánová 12
16205  15/9 čt  Compliance z pohledu trestněnprávní odpovědnosti firem v praxi  Ing. Dandár  12
16206  19/9 po  Úvod do uplatňování benchmarkrů pro řízení a kontrolu  Ing. Svoboda 
  operačních rizik Ing. Grešl  13
16207  20/9 út  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Adámková,  
   Ing. Ajmová  14
16208  20/9 út  Compliance očima interního auditora  Ing. Svoboda, Ing. Grešl  14
16209  21/9 st  Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu  Ing. Komárková 15
16210  21/9 st  Compliance očima regulátora finančního trhu  Ing. Mazánková  16
16211  22/9 čt  Audity managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou  Ing. Kruliš  16
16212  22/9 čt  Praktické provedení auditu IS/IT  Ing. Bukovský  17
16213  23/9 pá  Co by měl audit auditovat? Audit Universe  Mgr. Barnat  17
16214  23/9 pá  Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Konečný  18
16215  26/9 po  Naučte se psát správně Směrnice  Ing. Kačer  18
16216  26–27/9 po–út  Osm lekcí ze základů IA  Ing. Báčová, Ing. Svoboda  18
16217  27/9 út  registr smluv aneb co jako auditor mám vědět  Mgr. Hájek, Mgr. Honzů  19
16218  27/9 út  Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích  Mgr. Šedivý  19
16219 29/9 čt  Excel – nástroj každého začínajícího auditora  Mgr. Orság  20
16220 30/9 pá  Nejčastější nedostatky a typová zjištění identifikované  
  u projektů spolufinancovaných z fondů EU  Ing. Machát  20
  
říJEN     
16221  3/10 po  Audit řízení bezpečnostních incidentů v oblasti IT  Ing. Grešl, Ing. Michálek  21
16222  3/10 po  Pohled interního auditora na nový zákon o zadávání  
  veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.  Mgr. Bláha  21
16223  3/10 po  Follow up proces/následné audity/supervize  Ing. Kubík  22
16224  4/10 út  Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů  Ing. Lálka  22
16225  4/10 út  Zvládání trémy, stresu a účinná relaxace PhDr. Vajner  22
16226  4/10 út  Interní audity od A do Z + auditování, autoprovoz  L. Jiráňová  23
16227  4–6/10 út–čt  Základy účetnictví veřejných financí  Ing. Prokůpková  23
16228  5/10 st  IT/kontrolní koncept  Ing. Grešl  23
16229  5/10 st  IT řízení, infrastruktura  Ing. Grešl  24
16230  5/10 st  Co by měl znát interní auditor ISO  Ing. Stanková  24
16231  6/10 čt  Elektronizace výkonu řídící kontroly  Ing. Jaroš  24
16232  6/10 čt  Nástroje IA – ErP/IA tools/MS Office/ACL/IDEA, IT auditing  Ing. Grešl  25
16233  6/10 čt  IT vývoj  Ing. Grešl  26
16234  7/10 pá  Audit outsorsingu  Ing. Špaček  26
16235  10/10 po  Praktický výkon veřejnosprávních kontrol podle kontrolního řádu  Mgr. Punčochářová  27
16236  10/10 po  Excel pro pokročilé uživatele MS Office  Mgr. Orság  27
16237  10–11/10 po–út Interní audit obchodních rizik, strategických a konkurenčních  
  rizik, náhledem advokáta a interního auditora  Mgr. Horáček, Ing. Ščotka  28
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16238  11–12/10 út–st  Kurzy tvůrčího psaní  PhDr. Emingerová,  
   Ing. Dvořáková  28
16239  13/10 čt  Využití Six Sigma nástrojů v IA  Ing. Maňas  29
16240  14/10 pá  Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  
  – od teorie k praxi  Ing. Kheil  29
16241  14/10 pá  Zvládání emocí aneb „když to se mnou mlátí“  Ing. Ondrušková  29
16242  14/10 pá  Management kvality  Doc. Urban  30
16243  17–18/10 po–út  Kontingenční tabulka v aplikaci Excel 2010  Ing. Miková  30
16244  18/10 út  Činnost Výboru pro audit – mají se interní auditoři těšit  
  nebo obávat?  Ing. Svoboda  31
16245  19/10 st  Audit souladu dle normy ISO 9001:2015  V. Jeřábková  31
16246  19/10 st  Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření  Ing. Pýchová  31
16247  20/10 čt  Audit vnitřní komunikace v organizaci  Doc. Urban  32
16248  20/10 čt  Korupční rizika? Žádný problém!  JUDr. Horník  
   rNDr. Žufanová  32
16249  21/10 pá  rozpočtová skladba pro začátečníky  B. Petrlíková  33
16250  21/10 pá  Audit přísupových práv do IT systémů  I. Gricinko  33
16251  21/10 pá  Kapitoly z britské implementace (klíčové problémy  
  programových období)  Ch. Kirby  34
16252  24/10 po  Audit kybernetiky – v pohodě a bez paniky!  Ing. Grešl, Ing. Veselá  34
16253  24/10 po  Auditorská olympiáda  Mgr. Barnat  34
16254  25/10 út  Cesty k úspěchu při řízení útvaru IA, vedení auditorů, řízení  PhDr. Mrázek, 
  a hodnocení kvality auditu  Ing. Svoboda  35
16255  26/10 st  Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných  
  zakázek s ohledem na nový zákon o VZ a pravidla  
  v programovacím období 2014–2020  Ing. Hartman  36
16256  27/10 čt  Zákon o kybernetické bezpečnosti v souvislostech  Bc. Kučínský  36
16257  27/10 čt  Audit inventarizace – případová studie  Ing. Špaček  37
16258  31/10 po  Procesní řízení  Doc. Urban  37
16259  31/10 po  Jak účinně formulovat auditní zprávy  Mgr. Orság  37
16260  31/10–1/11  rizika auditu osobních dat a pracovně právní agendy  Mgr. Horáček, 
 po–út pohledem advokáta a interního auditora  Ing. Ščotka  38
16261  31/10 po  Cíle řízení rizik. rámce risk managementu  Doc. Dudorkin  38
 
lISTOPAd     
16262  1/11 út  Vnitřní a vnější prostředí risk managementu  Ing. Ščotka  39
16263  1/11 út  Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik  Doc. Dudorkin  39
16264  1/11 út  Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami  PhDr. Vajner  39
16265  1/11 út  Vyšetřování podvodů v praxi  Bc. Kamarýt, Ing. Kubík  40
16266  2/11 st  Jak efektivně vypracovat a zdokumentovat plán zakázky  
  interního auditu  Ing. Svoboda  40
16267  2/11 st  Jak auditovat dle prováděcích předpisů k novému zákonu  
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Bláha  40
16268  2/11 st  risk Management jako součást strategického  
  řízení společnosti  Ing. Novotný  41
16269  3/11 čt  Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík  41
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16270  3/11 čt  Manažerské účetnictví a interní audit společností  
  s rozhodujícím vlivem ÚSC  Ing. Kutáč  41
16271  3/11 čt  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné  
  správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční  
  kontrole), v platném znění  Ing. ratajská  42
16272  4/11 pá  Audit firemní kultury: nová úloha interního auditu  Doc. Urban  42
16273  4/11 pá  Audit oběhu účetních dokladů  B. Petrlíková  43
16274  4/11 pá  Jak na audity ISO 9001  Ing. Stanková  44
16275  7/11 po  Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu  Ing. Komárková  44
16276  7–8/11 po–út  Praktické provedení auditu bezpečnosti IS/IT  Ing. Bukovský  45
16277  8/11 út  Správní řízení podle správního řádu  Mgr. Kučera  46
16278  8–9/11 út–st  Jak číst účetní výkazy  Ing. Prokůpková  46
16279  9/11 st  Kvalitní dokumentace, aneb „nezdokumentováno – neuděláno“  Ing. Hadrava  47
16280  9/11 st  Výběrové řízení pro příjem nových zaměstnanců  Doc. Urban  47
16281  10/11 čt  Jak číst účetní zprávy vytvořené externím auditorem  
  zapsaným v Komoře auditorů u dotačních titulů?  Ing. Hartman  48
16282  10/11 čt  Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném  JUDr. Horník, 
  korupčním jednání?  rNDr. Žufanová  48
16283  11/11 pá  Audit inventarizace majetku  B. Petrlíková  49
16284  11/11 pá  Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci  Ing. Ondrušková  49
16285  14/11 po  Příprava a provedení sebehodnocení souladu IA  
  se Standardy pro profesní praxi IA  Ing. Svoboda  50
16286  14/11 po  Ujišťovací role interního auditu v oblasti risk Managementu  Ing. Ščotka  50
16287  15/11 út  Poradenská role interního auditu v oblasti risk Managementu  Ing. Šenfeld  51
16288  15/11 út  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Adámková,  
   Ing. Ajmová  51
16289  16/11 st  Praktická realizace auditu spisové služby  V. Jeřábková  52
16290  16/11 st  Kurzy tvůrčího psaní  PhDr. Emingerová, 
   Ing. Dvořáková  52
16291  21/11 po  Praktická realizace auditu vnitřních předpisů  V. Jeřábková  53
16292  21/11 po  Audit integrovaného systému řízení informačních  
  a komunikačních technologií  Ing. Štěrba  53
16293  22/11 út  Prezentační dovednosti PhDr. Vajner  54
16294  22–23/11 út–st  Audit účetní závěrky vybraných organizací  Ing. Prokůpková  54
16295  23/11 st  Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu  Ing. Chmelík  55
16296  24/11 čt  Písemnosti vytvářené kontrolujícími podle zákona  
  č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu  Ing. Pýchová  55
16297  24/11 čt  Pohled interního auditora na základní zadávací postupy  
  dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
  č. 134/2016 Sb. Mgr. Bláha  56
16298  25/11 pá  Plánování činnosti útvaru interního auditu  Ing. Kánský  56
16299  25/11 pá  Pracovněprávní vztahy  Doc. Urban  56
16300  28/11 po  Finanční audit majetku – OSC a ÚSC  Mgr. Bláha  57
16301  29/11 út  Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“  PhDr. Vajner  57
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16302  29/11 út  Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  
  a normami  Vl. Krůta  58
16303  30/11 st  Audit procesu nákupu  Mgr. Barnat  58
16304  30/11 st  Interní i externí audity podle normy ISO 19011  L. Jiráňová  59
 
PROSINEC     
16305  1/12 čt  Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné?  Mgr. Orság  59
16306  1–2/12 čt–pá  Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat  Ing. Kánský,  
   Ing. Ondrušková  60
16307  2/12 pá  Audit řízení společnosti  Ing. Fričová  60
16308  5/12 po  Vývoj dohledu a regulace řízení operačního rizika, rizik IS/IT  
  a rizik spojených s outsourcingem  Ing. Fleischmann  61
16309  5/12 po  Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické  
  bezpečnosti  Ing. Konečný  62
16310  6/12 út  Audit a certifikace ISO 9001 v příspěvkových organizacích  Ing. Stanková  62
16311  6/12 út  Metodika výkonu řídící kontroly  Mgr. Hájek  63
16312  7/12 st  Řízení rizik – případová studie  JUDr. Jeleň  64
16313  7/12 st  Schvalování výdajů příspěvkové organizace  Ing. Sikora  64
16314  8/12 čt  Výbory pro audit  Ing. Špaček  65
16315  8/12 čt  Personální a organizační audity  Doc. Urban  66
16316  8/12 čt  Finanční plánování a řízení oběžného majetku  Ing. Tyll  66
16317  8/12 čt  Finanční analýzy a transferové ceny  Ing. Tyll  67
16318  9/12 pá  Jak se k tomu dokopat prokrastinace a efektivita práce  Ing. Ondrušková  67
16319  9/12 pá  Jak psát auditní zprávu  Ing. Adámková  67
16320  12/12 po  Komplexní řízení rizik od A do Z  Doc. Dudorkin  68
16321  12–13/12 po–út  Interní audit zaměřený na podvodné jednání  Ing. Ščotka  68
16322  13/12 út  Audit najetku dle principů COSO – OSC a ÚSC  Mgr. Bláha  69
16323  14/12 st  Audit řízení fyzické bezpečnosti organizace  Ing. Grešl, Ing. Michálek  69
16324  14/12 st  Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému  Ing. Chmelík  69
16325  15/12 čt  Veřejné zakázky malého rozsahu  Mgr. Adámková,  
   Ing. Ajmová  70
16326  15/12 čt  Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému  
  ve veřejné správě  Ing. Svoboda  70
16327  15/12 čt  Správní řád ve veřejné správě  Mgr. Pražáková  71
16328  15/12 čt  Veřejná podpora ve Strukturálních fondech – Skotská  
  zkušenost s projekty  A. Coleman  71
16329  16/12 pá  Člověk – největší bezpečnostní riziko  Mgr. Kučera   71
16330  19/12 po  Metodika ITIL – řízení IT služeb  Vl. Krůta  72

KAlENdáRIUM – 2. POlOlETí 2016
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COMPlIANCE

16201  13/9 út  Compliance očima manažera  Ing. Vančo  11
16202  13/9 út  Compliance očima compliance officera  JUDr. Heneberk  11
16205  15/9 čt  Compliance z pohledu trestněnprávní odpovědnosti firem v praxi  Ing. Dandár  12
16208  20/9 út  Compliance očima interního auditora  Ing. Svoboda, Ing. Grešl  14
16210  21/9 st  Compliance očima regulátora finančního trhu  Ing. Mazánková  16
 
FINANČNí INSTITUCE

16209  21/9 st  Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu  Ing. Komárková 15
16275  7/11 po  Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu  Ing. Komárková  44
16308  5/12 po  Vývoj dohledu a regulace řízení operačního rizika, rizik IS/IT  
  a rizik spojených s outsourcingem  Ing. Fleischmann  61
 
INTERNí AUdIT

16204  14/9 st  Audit správné dovozní a distribuční praxe  V. Jeřábková, Ing. Půlpánová 12
16213  23/9 pá  Co by měl audit auditovat? Audit Universe  Mgr. Barnat  17
16214  23/9 pá  Bezpečnostní opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti Ing. Konečný  18
16216  26–27/9 po–út  Osm lekcí ze základů IA  Ing. Báčová, Ing. Svoboda  18
16220 30/9 pá  Nejčastější nedostatky a typová zjištění identifikované  
  u projektů spolufinancovaných z fondů EU  Ing. Machát  20
16221  3/10 po  Audit řízení bezpečnostních incidentů v oblasti IT  Ing. Grešl, Ing. Michálek  21
16222  3/10 po  Pohled interního auditora na nový zákon o zadávání  
  veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.  Mgr. Bláha  21
16223  3/10 po  Follow up proces/následné audity/supervize  Ing. Kubík  22
16226  4/10 út  Interní audity od A do Z + auditování, autoprovoz  L. Jiráňová  23
16234  7/10 pá  Audit outsorsingu  Ing. Špaček  26
16237  10–11/10 po–út Interní audit obchodních rizik, strategických a konkurenčních  
  rizik, náhledem advokáta a interního auditora  Mgr. Horáček, Ing. Ščotka  28
16238  11–12/10 út–st  Kurzy tvůrčího psaní  PhDr. Emingerová,  
   Ing. Dvořáková  28
16239  13/10 čt  Využití Six Sigma nástrojů v IA  Ing. Maňas  29
16240  14/10 pá  Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  
  – od teorie k praxi  Ing. Kheil  29
16244  18/10 út  Činnost Výboru pro audit – mají se interní auditoři těšit  
  nebo obávat?  Ing. Svoboda  31
16246  19/10 st  Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření  Ing. Pýchová  31
16247  20/10 čt  Audit vnitřní komunikace v organizaci  Doc. Urban  32
16246  19/10 st  Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření  Ing. Pýchová  31
16247  20/10 čt  Audit vnitřní komunikace v organizaci  Doc. Urban  32
16250  21/10 pá  Audit přísupových práv do IT systémů  I. Gricinko  33
16252  24/10 po  Audit kybernetiky – v pohodě a bez paniky!  Ing. Grešl, Ing. Veselá  34
16253  24/10 po  Auditorská olympiáda  Mgr. Barnat  34
16254  25/10 út  Cesty k úspěchu při řízení útvaru IA, vedení auditorů, řízení  PhDr. Mrázek, 
  a hodnocení kvality auditu  Ing. Svoboda  35
16255  26/10 st  Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných  
  zakázek s ohledem na nový zákon o VZ a pravidla  
  v programovacím období 2014–2020  Ing. Hartman  36
16257  27/10 čt  Audit inventarizace – případová studie  Ing. Špaček  37
16259  31/10 po  Jak účinně formulovat auditní zprávy  Mgr. Orság  37
16260  31/10–1/11  rizika auditu osobních dat a pracovně právní agendy  Mgr. Horáček, 
 po–út pohledem advokáta a interního auditora  Ing. Ščotka  38
16266  2/11 st  Jak efektivně vypracovat a zdokumentovat plán zakázky  
  interního auditu  Ing. Svoboda  40
16267  2/11 st  Jak auditovat dle prováděcích předpisů k novému zákonu  
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Bláha  40
16270  3/11 čt  Manažerské účetnictví a interní audit společností  
  s rozhodujícím vlivem ÚSC  Ing. Kutáč  41
16271  3/11 čt  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné  
  správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční  
  kontrole), v platném znění  Ing. ratajská  42
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16272  4/11 pá  Audit firemní kultury: nová úloha interního auditu  Doc. Urban  42
16273  4/11 pá  Audit oběhu účetních dokladů  B. Petrlíková  43
16276  7–8/11 po–út  Praktické provedení auditu bezpečnosti IS/IT  Ing. Bukovský  45
16279  9/11 st  Kvalitní dokumentace, aneb „nezdokumentováno – neuděláno“  Ing. Hadrava  47
16283  11/11 pá  Audit inventarizace majetku  B. Petrlíková  49
16285  14/11 po  Příprava a provedení sebehodnocení souladu IA  
  se Standardy pro profesní praxi IA  Ing. Svoboda  50
16286  14/11 po  Ujišťovací role interního auditu v oblasti risk Managementu  Ing. Ščotka  50
16287  15/11 út  Poradenská role interního auditu v oblasti risk Managementu  Ing. Šenfeld  51
16289  16/11 st  Praktická realizace auditu spisové služby  V. Jeřábková  52
16290  16/11 st  Kurzy tvůrčího psaní  PhDr. Emingerová, 
   Ing. Dvořáková  52
16291  21/11 po  Praktická realizace auditu vnitřních předpisů  V. Jeřábková  53
16292  21/11 po  Audit integrovaného systému řízení informačních  
  a komunikačních technologií  Ing. Štěrba  53
16294  22–23/11 út–st  Audit účetní závěrky vybraných organizací  Ing. Prokůpková  54
16295  23/11 st  Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu  Ing. Chmelík  55
16297  24/11 čt  Pohled interního auditora na základní zadávací postupy  
  dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
  č. 134/2016 Sb. Mgr. Bláha  56
16298  25/11 pá  Plánování činnosti útvaru interního auditu  Ing. Kánský  56
16300  28/11 po  Finanční audit majetku – OSC a ÚSC  Mgr. Bláha  57
16303  30/11 st  Audit procesu nákupu  Mgr. Barnat  58
16305  1/12 čt  Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné?  Mgr. Orság  59
16306  1–2/12 čt–pá  Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat  Ing. Kánský,  
   Ing. Ondrušková  60
16307  2/12 pá  Audit řízení společnosti  Ing. Fričová  60
16309  5/12 po  Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické  
  bezpečnosti  Ing. Konečný  62
16314  8/12 čt  Výbory pro audit  Ing. Špaček  65
16315  8/12 čt  Personální a organizační audity  Doc. Urban  66
16319  9/12 pá  Jak psát auditní zprávu  Ing. Adámková  67
16321  12–13/12 po–út  Interní audit zaměřený na podvodné jednání  Ing. Ščotka  68
16322  13/12 út  Audit najetku dle principů COSO – OSC a ÚSC  Mgr. Bláha  69
16323  14/12 st  Audit řízení fyzické bezpečnosti organizace  Ing. Grešl, Ing. Michálek  69
16326  15/12 čt  Hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému  
  ve veřejné správě  Ing. Svoboda  70
 
ISO

16204  14/9 st  Audit správné dovozní a distribuční praxe  V. Jeřábková, Ing. Půlpánová 12
16230  5/10 st  Co by měl znát interní auditor ISO  Ing. Stanková  24
16245  19/10 st  Audit souladu dle normy ISO 9001:2015  V. Jeřábková  31
16274  4/11 pá  Jak na audity ISO 9001  Ing. Stanková  44
16304  30/11 st  Interní i externí audity podle normy ISO 19011  L. Jiráňová  59
16310  6/12 út  Audit a certifikace ISO 9001 v příspěvkových organizacích  Ing. Stanková  62
 
IT

16212  22/9 čt  Praktické provedení auditu IS/IT  Ing. Bukovský  17
16219 29/9 čt  Excel – nástroj každého začínajícího auditora  Mgr. Orság  20
16221  3/10 po  Audit řízení bezpečnostních incidentů v oblasti IT  Ing. Grešl, Ing. Michálek  21
16228  5/10 st  IT/kontrolní koncept  Ing. Grešl  23
16229  5/10 st  IT řízení, infrastruktura  Ing. Grešl  24
16232  6/10 čt  Nástroje IA – ErP/IA tools/MS Office/ACL/IDEA, IT auditing  Ing. Grešl  25
16233  6/10 čt  IT vývoj  Ing. Grešl  26
16236  10/10 po  Excel pro pokročilé uživatele MS Office  Mgr. Orság  27
16243  17–18/10 po–út  Kontingenční tabulka v aplikaci Excel 2010  Ing. Miková  30
16250  21/10 pá  Audit přísupových práv do IT systémů  I. Gricinko  33
16252  24/10 po  Audit kybernetiky – v pohodě a bez paniky!  Ing. Grešl, Ing. Veselá  34
16256  27/10 čt  Zákon o kybernetické bezpečnosti v souvislostech  Bc. Kučínský  36
16276  7–8/11 po–út  Praktické provedení auditu bezpečnosti IS/IT  Ing. Bukovský  45
16292  21/11 po  Audit integrovaného systému řízení informačních  
  a komunikačních technologií  Ing. Štěrba  53

ČlENěNí dlE OBlASTí – 2. POlOlETí 2016
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16309  5/12 po  Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické  
  bezpečnosti  Ing. Konečný  62
16323  14/12 st  Audit řízení fyzické bezpečnosti organizace  Ing. Grešl, Ing. Michálek  69
16329  16/12 pá  Člověk – největší bezpečnostní riziko  Mgr. Kučera   71
16330  19/12 po  Metodika ITIL – řízení IT služeb  Vl. Krůta  72
 
KOMUNIKACE

16203  13/9 út  Vedení zaměstnanců  PhDr. Vajner   11
16218  27/9 út  Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích  Mgr. Šedivý  19
16225  4/10 út  Zvládání trémy, stresu a účinná relaxace PhDr. Vajner  22
16241  14/10 pá  Zvládání emocí aneb „když to se mnou mlátí“  Ing. Ondrušková  29
16264  1/11 út  Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami  PhDr. Vajner  39
16284  11/11 pá  Čertovo kopýtko aneb desatero chyb v komunikaci  Ing. Ondrušková  49
16293  22/11 út  Prezentační dovednosti PhDr. Vajner  54
16301  29/11 út  Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“  PhDr. Vajner  57
16306  1–2/12 čt–pá  Jak psát auditní zprávu a jak ji prezentovat  Ing. Kánský,  
   Ing. Ondrušková  60
16318  9/12 pá  Jak se k tomu dokopat prokrastinace a efektivita práce  Ing. Ondrušková  67
 
KONTROlA

16231  6/10 čt  Elektronizace výkonu řídící kontroly  Ing. Jaroš  24
16235  10/10 po  Praktický výkon veřejnosprávních kontrol podle kontrolního řádu  Mgr. Punčochářová  27
16246  19/10 st  Zjišťovací fáze interního auditu a kontroly hospodaření  Ing. Pýchová  31
16255  26/10 st  Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných  
  zakázek s ohledem na nový zákon o VZ a pravidla  
  v programovacím období 2014–2020  Ing. Hartman  36
16271  3/11 čt  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné  
  správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční  
  kontrole), v platném znění  Ing. ratajská  42
16296  24/11 čt  Písemnosti vytvářené kontrolujícími podle zákona  
  č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu  Ing. Pýchová  55
16311  6/12 út  Metodika výkonu řídící kontroly  Mgr. Hájek  63
16313  7/12 st  Schvalování výdajů příspěvkové organizace  Ing. Sikora  64
 
OSTATNí

16242  14/10 pá  Management kvality  Doc. Urban  30
16258  31/10 po  Procesní řízení  Doc. Urban  37
16280  9/11 st  Výběrové řízení pro příjem nových zaměstnanců  Doc. Urban  47
16299  25/11 pá  Pracovněprávní vztahy  Doc. Urban  56
 
POdvOdY 

16224  4/10 út  Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů  Ing. Lálka  22
16248  20/10 čt  Korupční rizika? Žádný problém!  JUDr. Horník  
   rNDr. Žufanová  32
16265  1/11 út  Vyšetřování podvodů v praxi  Bc. Kamarýt, Ing. Kubík  40
16275  7/11 po  Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu  Ing. Komárková  44
16282  10/11 čt  Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném  JUDr. Horník, 
  korupčním jednání?  rNDr. Žufanová  48
 
říZENí RIZIK

16206  19/9 po  Úvod do uplatňování benchmarkrů pro řízení a kontrolu  Ing. Svoboda 
  operačních rizik Ing. Grešl  13
16211  22/9 čt  Audity managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou  Ing. Kruliš  16
16237  10–11/10 po–út Interní audit obchodních rizik, strategických a konkurenčních  
  rizik, náhledem advokáta a interního auditora  Mgr. Horáček, Ing. Ščotka  28
16248  20/10 čt  Korupční rizika? Žádný problém!  JUDr. Horník  
   rNDr. Žufanová  32
16260  31/10–1/11  rizika auditu osobních dat a pracovně právní agendy  Mgr. Horáček, 
 po–út pohledem advokáta a interního auditora  Ing. Ščotka  38
16261  31/10 po  Cíle řízení rizik. rámce risk managementu  Doc. Dudorkin  38
16262  1/11 út  Vnitřní a vnější prostředí risk managementu  Ing. Ščotka  39
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16263  1/11 út  Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik  Doc. Dudorkin  39
16268  2/11 st  risk Management jako součást strategického  
  řízení společnosti  Ing. Novotný  41
16286  14/11 po  Ujišťovací role interního auditu v oblasti risk Managementu  Ing. Ščotka  50
16287  15/11 út  Poradenská role interního auditu v oblasti risk Managementu  Ing. Šenfeld  51
16308  5/12 po  Vývoj dohledu a regulace řízení operačního rizika, rizik IS/IT  
  a rizik spojených s outsourcingem  Ing. Fleischmann  61
16312  7/12 st  Řízení rizik – případová studie  JUDr. Jeleň  64
 
STRUKTURálNí FONdY

16220 30/9 pá  Nejčastější nedostatky a typová zjištění identifikované  
  u projektů spolufinancovaných z fondů EU  Ing. Machát  20
16251  21/10 pá  Kapitoly z britské implementace (klíčové problémy  
  programových období)  Ch. Kirby  34
16328  15/12 čt  Veřejná podpora ve Strukturálních fondech – Skotská  
  zkušenost s projekty  A. Coleman  71
 
ÚČETNICTví

16227  4–6/10 út–čt  Základy účetnictví veřejných financí  Ing. Prokůpková  23
16249  21/10 pá  rozpočtová skladba pro začátečníky  B. Petrlíková  33
16278  8–9/11 út–st  Jak číst účetní výkazy  Ing. Prokůpková  46
16281  10/11 čt  Jak číst účetní zprávy vytvořené externím auditorem  
  zapsaným v Komoře auditorů u dotačních titulů?  Ing. Hartman  48
16294  22–23/11 út–st  Audit účetní závěrky vybraných organizací  Ing. Prokůpková  54
 
vEřEJNá SPRávA

16217  27/9 út  registr smluv aneb co jako auditor mám vědět  Mgr. Hájek, Mgr. Honzů  19
16220 30/9 pá  Nejčastější nedostatky a typová zjištění identifikované  
  u projektů spolufinancovaných z fondů EU  Ing. Machát  20
16227  4–6/10 út–čt  Základy účetnictví veřejných financí  Ing. Prokůpková  23
16231  6/10 čt  Elektronizace výkonu řídící kontroly  Ing. Jaroš  24
16235  10/10 po  Praktický výkon veřejnosprávních kontrol podle kontrolního řádu  Mgr. Punčochářová  27
16248  20/10 čt  Korupční rizika? Žádný problém!  JUDr. Horník  
   rNDr. Žufanová  32
16249  21/10 pá  rozpočtová skladba pro začátečníky  B. Petrlíková  33
16277  8/11 út  Správní řízení podle správního řádu  Mgr. Kučera  46
16282  10/11 čt  Co mám dělat, obdržím-li informaci o možném  JUDr. Horník, 
  korupčním jednání?  rNDr. Žufanová  48
16300  28/11 po  Finanční audit majetku – OSC a ÚSC  Mgr. Bláha  57
16311  6/12 út  Metodika výkonu řídící kontroly  Mgr. Hájek  63
16313  7/12 st  Schvalování výdajů příspěvkové organizace  Ing. Sikora  64
 
vEřEJNÉ ZAKáZKY
16207  20/9 út  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Adámková,  
   Ing. Ajmová  14
16222  3/10 po  Pohled interního auditora na nový zákon o zadávání  
  veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.  Mgr. Bláha  21
16255  26/10 st  Typická zjištění z auditů a kontrol v oblasti veřejných  
  zakázek s ohledem na nový zákon o VZ a pravidla  
  v programovacím období 2014–2020  Ing. Hartman  36
16267  2/11 st  Jak auditovat dle prováděcích předpisů k novému zákonu  
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Bláha  40
16288  15/11 út  Nový zákon o zadávání veřejných zakázek  Mgr. Adámková,  
   Ing. Ajmová  51
16297  24/11 čt  Pohled interního auditora na základní zadávací postupy  
  dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek  
  č. 134/2016 Sb. Mgr. Bláha  56
 
vřKS
16215  26/9 po  Naučte se psát správně Směrnice  Ing. Kačer  18
16269  3/11 čt  Principy vnitřní kontroly a řízení Ing. Chmelík  41
16302  29/11 út  Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  
  a normami  Vl. Krůta  58

ČlENěNí dlE OBlASTí – 2. POlOlETí 2016
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číslo semináře (variabilní symbol) 

16203

13. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

PhDr. Luděk Vajner

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory, manažery, majitele firem, 
personální manažery, studenty ma-
nagementu.

Cíl SEMINářE

1. Získat informace o vedení lidí.
2. Získat nástroje pro motivová-
ní, řízení rozvoje a výkonnosti za-
městnanců.
3. Sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

OBSAh

•   Role manažera – sebehodnocení.
•   Styly vedení (autoritativní, par-

ticipativní, delegování, koučo-
vání).

•   Motivování zaměstnanců.
•   Zpětná vazba, hodnocení výkon-

nosti.
•   Typy podřízených a jak je vést.
•   Typy rozhovorů v manažerské 

praxi.
•   Každá část bude řešena formou 

konkrétních případových stu-
dií, na kterých se účastníci bu-
dou učit.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

cena člen / nečlen ČIIAcena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

16202

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16201
COMPlIANCE 
OČIMA MANAŽERA

vEdENí 
ZAMěSTNANCů

13. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

JUDr. Jiří Heneberk 
Compllex

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO 

Pro všechny úrovně.
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

13. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Filip Vančo, 
Home Credit International

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO 

Pro všechny úrovně.
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

COMPlIANCE  
OČIMA  
COMPlIANCE 
OFFICERA

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

16205
číslo semináře (variabilní symbol) 

16204
COMPlIANCE 
Z POhlEdU 
TRESTNěPRávNí 
OdPOvědNOSTI 
FIREM v PRAxI

»

AUdIT SPRávNÉ 
dOvOZNí 
A dISTRIBUČNí 
PRAxE

15. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Marek Dandár, CFE,
Ey

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

09.00–12.00 přednáška

•   Postup ověření správné dovozní 
a distribuční praxe.

•   Stanovení cílů auditu správné 
dovozní a distribuční praxe.

•   Vzájemná provázanost ISO 
13485 a správné dovozní a dis-
tribuční praxe.

•   Vlastní realizace auditu.
•   Diskuze a dotazy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

14. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Veronika Jeřábková,
Dům zahraniční spolupráce; 
Ing. Martina Půlpánová,
Covidien

ÚROvEň

Pro všechny úrovně, nutná ales-
poň základní znalost problematiky 
regulace zdravotnických prostřed-
ků v Čr.

URČENO PRO

Interní auditory (např. nemoc-
nic, výrobců, pojišťoven, distri-
butorů apod.), kteří by v budouc-
nu měli auditovat nebo již auditu-
jí požadavky stanovené zákonem 
č. 268/2014 Sb., o zdravotnic-
kých prostředcích a požadavky sta-
novené vyhláškou č. 62/2015 Sb., 
o provedení některých ustanovení 
zákona o zdravotnických prostřed-
cích, především tedy požadavky 
správné dovozní a distribuční praxe 
na zdravotnické prostředky. 

Cíl SEMINářE

Seznámit se s požadavky záko-
na č. 268/2014 Sb., a vyhlášky 
č. 62/2015 Sb., na zavedení, udr-
žení a auditování Správné dovozní 
a distribuční praxe na zdravotnické 
prostředky. 

OBSAh

•   Požadavky zákona na Správnou 
dovozní a distribuční praxi.

•   Vymezení procesů správné do-
vozní a distribuční praxe a jejich 
zavedení.
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

16206

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

ÚvOd 
dO UPlATňOváNí 
BENChMARKů 
PRO říZENí 
A KONTROlU 
OPERAČNíCh RIZIK

AudIT 
  12.–13. října 2016
Národní konference

KYBERNETICKá 
BEZPEČNOST

„IT audit  
jsem nikdy neviděl, 

ale věřím, že existuje“

OBSAh

•   Vzorový systém řízení operačních 
rizik a jeho aplikace v organizaci.

•   Šablona pro pokrytí operačních 
rizik organizace dle jednotlivých 
procesů a typů rizik.

•   Základní model pro hodnocení 
dopadu a četnosti projevu ope-
račních rizik.

•   Benchmark opatření pro říze-
ní a kontrolu operačních rizik vy-
braného procesu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

19. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan; 
Ing. Petr Grešl 

ÚROvEň 

Pro pokročilé auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior  
auditory, manažery rizik, vlastníky  
rizik. 

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je procvičit mana-
žery útvarů řízení rizik a IA v iden-
tifikaci, hodnocení, řízení a kontro-
le operačních rizik. S využitím ge-
nerického modelu základních pro-
cesů organizace a jednotlivých 
typů a oblastí rizik bude předložen 
model, jak identifikovat nejběžněj-
ší operační rizika v působnosti jed-
notlivých vlastníků rizik v organiza-
ci. Současně s vytvářením katalogu 
operačních rizik bude prováděno 
jejich hodnocení pro přijetí opatře-
ní ke snížení dopadů a četnosti vý-
skytu. V rámci vybraného proce-
su budou účastníci semináře for-
mou řízené diskuse pod vedením 
zkušených lektorů z praxe společně 
vytvářet návrhy vhodných přístu-
pů k řízení a kontrole rizik k mož-
nému uplatnění ve svých organiza-
cích formou benchmarku. Účast-
níkům se doporučuje využívat pře-
nosný PC. Po tomto úvodním kur-
zu budou v navazujících kurzech 
vytvářeny a udržovány další bench-
marky pro řízení a kontrolu ope-
račních rizik dle sektorů, procesů 
a typů rizik.
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16208
číslo semináře (variabilní symbol) 

16207
COMPlIANCE 
OČIMA INTERNíhO 
AUdITORA

»»

NOvý ZáKON 
O ZAdáváNí 
vEřEJNýCh 
ZAKáZEK

20. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan;  
Ing. Petr Grešl

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. 

mise, střet zájmů, předkládání 
a objasňování dokladů, vyloučení 
účastníka zadávacího řízení).

•   Zadávací podmínky. 
•   Podlimitní a nadlimitní režim + 

zjednodušený režim.
•   Kvalifikace + nápravná opatření. 
•   Využití jiných osob a poddoda-

vatelů.
•   Hodnocení (mimořádně nízká 

nabídková cena).
•   Změna závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

20. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Markéta Adámková; 
Ing. Markéta Ajmová,  
Ministerstvo pro místní rozvoj

ÚROvEň

Pro všechny úrovně. 

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy 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

Spoluautorky nového zákona o za-
dávání veřejných zakázek seznámí 
účastníky s novými pravidly a zá-
sadními změnami v oblasti zadává-
ní veřejných zakázek po účinnos-
ti nové právní úpravy a upozorní 
na rozdíly oproti povinnostem, kte-
ré vyplývají ze zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.

OBSAh

•   Komplexní výklad problematiky 
zadávání veřejných zakázek pod-
le nového zákona o zadávání ve-
řejných zakázek.

•   Obecná ustanovení o zadávacích 
řízeních (zadavatel, dodavatel, 
zásady, předpokládaná hodnota, 
režim veřejné zakázky, výjimky).

•   Základní ustanovení o zadáva-
cích řízeních (předběžné trž-
ní konzultace, podmínky účas-
ti, průběh zadávacího řízení, ko-
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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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16209
PREvENCE 
lEgAlIZACE výNOSů 
Z TRESTNÉ ČINNOSTI 
A FINANCOváNí 
TERORISMU

»

a jejich oznamování, školení za-
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

21. Září 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 poža davky 
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 

•   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
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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) 

16211
číslo semináře (variabilní symbol) 

16210
AUdITY 
MANAgEMENTU 
RIZIK – JAK MíT 
RIZIKA POd 
KONTROlOU 

COMPlIANCE 
OČIMA 
REgUláTORA 
FINANČNíhO 
TRhU

»

•   Strategický, procesní a změnový 
management rizik. 

•   Prakticky využitelné meto-
dy a postupy hledání a zvládá-
ní rizik. 

•   Projektový a změnový manage-
ment – změny jako zdroje rizik. 

•   Klíčový význam lidských zdrojů 
a spolehlivosti lidského činitele. 

•   Rizikologické myšlení.
•   Brainstorming, brainwriting, dis-

kuse. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

22. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jiří Kruliš, PhDr.,  
PrEP Praha

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 a zvyšová-
ním výkonnosti podniku; poraden-
ské a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl SEMINářE

Odborníci na rizika se shodují, že 
v mnoha našich podnicích stále 
nejsou zavedeny účinné SySTÉMy 
MANAGEMENTU rIZIK. Lidem 
v podniku pak nezbývá, než neu-
stále napravovat důsledky různých 
nechtěných událostí, které vůbec 
nemusely nastat. 
Cílem semináře je seznámit účast-
níky s prakticky využitelnými po-
stupy, jak metodicky hledat nedo-
statky a slabá místa podnikové-
ho managementu rizik a manage-
mentu vůbec, aby následně moh-
lo být stanoveno, co a jak je tře-
ba změnit. 

OBSAh

•   Nové role auditů a z nich vyplý-
vající požadavky na kompeten-
ce auditorů.

•   Nejčastější chyby podnikových 
managementů a jejich důsledky. 

21. Září 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
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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) 

16213
číslo semináře (variabilní symbol) 

16212
CO BY Měl AUdIT 
AUdITOvAT? 
AUdIT 
UNIvERSE…

PRAKTICKÉ 
PROvEdENí 
AUdITU IS 
/ IT (MIMO 
BEZPEČNOSTI ICT)

»

23. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Petr Barnat, MBA, 
ČEZ

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti (komerce, veřejný sektor).

Cíl SEMINářE

Na praktických příkladech nastí-
nit možný přístup ke strategii zajiš-
ťování auditu procesů společnosti 
/ organizace 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

09.00–14.00 přednáška

•   Spisová služba a datové schránky.
•   Elektronická podatelna. Elektro-

nický podpis a šifrování.
•   Projekty v IS / IT.
•   Fáze a plánování projektu.
•   Hodnocení úspěšnosti projektu.
•   Případová studie: plán prověrky, 

typická zjištění, formulace závěrů 
a možnosti jejich odstranění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

22. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Bukovský,  
Česká exportní banka

ÚROvEň

Pro začátečníky a mírně pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří chtějí provádět audity IS/IT. 

Cíl SEMINářE

Seznámit interní auditory s nejjed-
noduššími postupy pro provedení 
auditu v této oblasti.

OBSAh

•   Plány kontinuity.
•   Plán kontinuity a havarijní plán.
•   Záložní centra. Testování kon-

tinuity.
•   Prověrka denních činností útva-

ru IS / IT.
•   Prověrka zálohování. Antivirová 

kontrola.
•   Skladové hospodářství a hospo-

daření s majetkem v IS / IT.
•   Inventarizace zařízení a jejich 

částí.
•   Skladové hospodářství sta-

nic, serverů, notebooků, tabletů 
a smartphonů.

•   Správa licencí.
•   Licenční čistota, doklady týkající 

se počtu licencí.
•   Hosting a outsourcing.
•   Úvodní audit IT před sjednáním 

outsourcingu.
•   Sjednání outsourcingu. RFP, 

smlouva SLA a její náležitosti.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16216
číslo semináře (variabilní symbol) 

16215
číslo semináře (variabilní symbol) 

16214
OSM lEKCí 
ZE ZáKlAdů 
INTERNíhO 
AUdITU

NAUČTE SE 
PSáT SPRávNě 
SMěRNICE

BEZPEČNOSTNí 
OPATřENí 
POdlE ZáKONA 
O KYBERNETICKÉ 
BEZPEČNOSTI

»

26.–27. Září 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jana Báčová, CIA,
Česká národní banka;  
Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan

ÚROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Začínající interní auditory.

Cíl SEMINářE

Interní audit je budován v organiza-
cích na podporu zlepšování systé-
mů řízení především cestou opatře-
ní pro zvládání podnikatelských ri-
zik. Co to interní audit vlastně je, 
jaký posun v jeho pojetí v posled-
ních letech nastal, jakou přidanou 
hodnotu audit poskytuje, o jaké ce-
losvětově uznávané standardy se 
opírá a co auditorům přinášejí, co 
audit poskytuje svým vnitřním zá-
kazníkům, jaké typy auditů lze 
při řízení využít, jak audit probíhá 
od analýzy rizik přes plánování, pří-
pravu a realizaci auditu až ke zpra-
cování závěrečné zprávy včetně ná-
vrhu nápravných opatření – to jsou 
otázky, na které v průběhu seminá-
ře odpoví zkušení lektoři ČIIA.

OBSAh

•   1. Lekce: Rámec pro profesní 
praxi IA – jeho pojetí a význam 
pro praxi IA; Definice IA – co je 
IA a na co se v moderním pojetí 
zaměřuje; Etický kodex IA – zá-
sady pro spolehlivý výkon IA 
a jejich naplňování.

26. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. robert Kačer,  
DUCK Consulting

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, metodiky a vedou-
cí pracovníky z veřejného i privát-
ního sektoru.

Cíl SEMINářE

Seznámit se se základními typy ří-
dících dokumentů a naučit se je 
efektivně psát. Ukázat si chyby 
na stávající dokumentaci a jak je 
opravit.

OBSAh

•   Proč psát Směrnice a pracov-
ní postupy.

•   Typy řídící dokumentace a je-
jich rozdíly.

•   Jak se na psaní připravit.
•   Forma psaní řídící dokumentace.
•   Jak je důležitý formát a proč?
•   Začínáme psát.
•   Přepracujme si svou směrnici.
•   Diskuze. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

23. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Martin Konečný, Národní  
centrum kybernetické bezpečnosti

ÚROvEň

Pro pokročilé, doporučená 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 kybernetic-
ké 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.

• Bezpečnostní role.
• Analýza rizik v ICT.
•  Bezpečnostní politiky a doku-

mentace.
•  Provádění interního auditu bez-

pečnostních opatření.
•  Bezpečnostní incidenty a jejich 

hlášení.
• Softwarové nástroje.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
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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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16218
číslo semináře (variabilní symbol) 

16217
JAK ZvýŠIT 
vlASTNí JISTOTU 
A PROFESIONAlITU 
PřI PREZENTACíCh

REgISTR SMlUv 
ANEB CO JAKO 
AUdITOR MáM 
věděT (BUdE 
AKREdITOváN, UŽ SE 
NA TOM PRACUJE)

27. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Ondřej Šedivý

ÚROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

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, kte-
rý je zaměřen na prezentační do-
vednosti budete sami prezentovat 
a získáte zpětnou vazbu od lektora 
i vašich kolegů. 
Zefektivnit přípravu na prezentaci.
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.
•   Každý účastník provede 2x pre-

zentaci.
•   Skupinová práce.
•   Diskuse.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

27. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Kristýna Honzů M.A.; 
Mgr. Michal Hájek, 
Dynatech 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky organizací, in-
terní auditory organizací a vedoucí 
pracovníky, kteří metodicky pomá-
hají a usměrňují nastavení procesu 
schvalování smluv a jejich publika-
ce do nového registru.

Cíl SEMINářE

Cílem vzdělávacího programu je 
seznámení účastníků s právní 
úpravou danou zákonem o registru 
smluv a zavedením procesu zveřej-
ňování smluv do praxe. Dále semi-
nář poskytne také informace jaká 
je podoba nového zákona v praxi, 
vymezení povinných subjektů, výji-
mek a hraničních případů, kvalifi-
kace smlouvy ke zveřejnění, výjim-
ky, praktické implikace sankce ne-
platnosti, ochrana, předcházení ri-
zikům smluvními doložkami aj. 

OBSAh

•   Vysvětlení základních pojmů.
•   Zákon o registru. 
•   Publikování smluv v registru. 
•   Související oblasti aneb co v or-

ganizaci upravit. 
•   Kontrola a audit plnění povin-

nosti.
•   Informační systém registru 

smluv. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

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

•   2. Lekce: Role, odpovědnosti 
a způsob zajišťování IA v organi-
zaci dle Standardů řady 1000 – 
organizační 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 kontrol-
ní systém v organizaci.

•   4. Lekce: IA a řízení rizik – co 
by interní auditor měl znát o rizi-
cích, způsob řízení rizik v organi-
zaci, auditování na bázi rizika.

•   5. Lekce: Produkty IA – zamě-
ření na podporu managementu, 
co vše poskytuje interní auditor; 
Typy auditních zakázek – hod-
nocení souladu a výkonnosti 
na úrovni systému a operací. 

•   6. Lekce: Plánování IA – výcho-
diska pro plánování na středně-
dobé a roční úrovni, plánování 
na bázi analýzy rizik, hodnocení 
plnění plánu. 

•   7. Lekce: Realizace IA – pro-
ces auditu podle jednotlivých 
fází, přípravné, realizační a mo-
nitorovací; Hodnocení a testová-
ní – vedení interview, strukturo-
vaná práce s informacemi. 

•   8. Lekce: Dokumentace, repor-
ting a monitoring – vedení audit-
ní dokumentace, obsah, forma 
a práce s auditním spisem; Au-
ditní zprávy a jejich projednání – 
požadavky na reporting, struktu-
ra závěrečné zprávy, komunikace 
návrhu zprávy, prezentace závěrů 
ve vedení, roční zpráva.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška



20

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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16220
číslo semináře (variabilní symbol) 

16219
NEJČASTěJŠí 
NEdOSTATKY 
A TYPOvá ZJIŠTěNí 
IdENTIFIKOvANÉ 
U PROJEKTů 
SPOlUFINANCOvANýCh 
Z FONdů EU

ExCEl – NáSTROJ 
KAŽdÉhO 
ZAČíNAJíCíhO 
AUdITORA

»

•   Definice jednotlivých typů audi-
tů a kontrol.

•   Představení činnosti Auditního 
orgánu, včetně definice cílů, ob-
sahu a zaměření jednotlivých au-
ditů systému a auditů operací. 

•   Nejčastější a typová pochybení 
v oblasti auditů systému zaměře-
ných na ověření účinného fungo-
vání řídícího a kontrolního systé-
mu jednotlivých operačních pro-
gramů.

•   Nejčastější zjištění v oblasti au-
ditů operací zaměřených zejmé-
na na ověření způsobilosti dekla-
rovaných výdajů, soulad realiza-
ce projektu s podmínkami po-
skytnutí dotace a právními před-
pisy EU a Čr, zejména v oblas-
ti veřejných zakázek, účetnictví, 
publicity, veřejné podpory a prin-
cipů 3E.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška 

30. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jiří Machát, MSc., 
Ministerstvo financí 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovní-
ky z veřejné i soukromé sféry, kte-
ří se zabývají problematikou audi-
tu dotačních projektů a chtějí zís-
kat nové, popř. si rozšít stávající 
znalosti v této oblasti a dále získat 
informace o přístupu a výsledcích 
činnosti Auditního orgánu Minister-
stva financí Čr.

Cíl SEMINářE

Posluchači získají informace o nej-
častějších nedostatcích a oblas-
tech zjištění v rámci realizace pro-
jektů spolufinancovaných z fondů 
EU, vycházející zejména z činnosti 
Auditního orgánu. Získané poznat-
ky mohou být využity jak pro lep-
ší administraci těchto projektů ze 
strany jednotlivých příjemců dota-
cí, tak i pro lepší zaměření násled-
ných auditů a kontrol, vycházející 
z nejvíce rizikových oblastí. 

OBSAh

•   Úvod do problematiky kont-
rol projektů spolufinancovaných 
z EU – představení základního 
rámce nastavení a fungování au-
ditu a kontrol v rámci implemen-
tační struktury ESIF fondů v Čes-
ké republice, včetně popisu funk-
cí a činností jednotlivých sub-
jektů.

29. Září 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. František Orság, CIA

ÚROvEň

Pro začátečníky.

URČENO PRO

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

Cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory dovednostmi, jak 
používat Excel při tvorbě auditních 
důkazů, při výběru vzorků, při pre-
zentacích zpráv.

OBSAh

•   Vlastnosti aplikace.
•   Verze, parametry, formáty.
•   Funkce – skupiny – zpracová-

ní dat.
•   Finanční data a času, matema-

tické. 
•   Statistické, vyhledávací. 
•   Databázové, textové, logické. 
•   III Data – filtry – výběry.
•   Strukturovaný přístup k nestatis-

tickým metodám – stratifikace.
•   Zpracování výsledků při strati-

fikaci.
•   Grafy – prodej zpráv.
•   Tvorba, druhy a jejich vlastnosti.
•   Vztah Excelu s jinými aplika-

cemi. 
•   Power Point, Word.
Účastníci si na seminář přinesou 
vlastní notebooky.

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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16222
číslo semináře (variabilní symbol) 

16221
POhlEd INTERNíhO 
AUdITORA NA NOvý 
ZáKON O ZAdáváNí 
vEřEJNýCh 
ZAKáZEK  
Č. 134/2016 SB.

AUdIT říZENí 
BEZPEČNOSTNíCh 
INCIdENTů 
v OBlASTI IT

»

zení, pokud půjde o vyjmenova-
né právní 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 
částek nebo nedoplatků smluv-
ního vztahu s veřejným zadava-
telem a nepřijal odpovídající ná-
pravná opatření.

•   Zadavatel bude opět moci vy-
žadovat prokázání ekonomické 
kvalifikace.

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

•   Odlišnosti pro podlimitní a nadli-
mitní režim.

•   Podlimitní režim pro stavební 
práce 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 ustanove-
ní o mimořádně nízké nabídko-
vé ceně.

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

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

3. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Pavel Bláha,  
Úřad práce Čr

ÚROvEň 

Pro účastníky, kteří znají proces  
zadávání VZ.

URČENO PRO

Pro kontrolory a interní audito-
ry, kteří kontrolují proces výběro-
vých řízení.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se zásadními 
změnami, které nový zákon do za-
dávání VZ přináší. Přístupy inter-
ního auditu k aplikaci prováděcích 
předpisů k zákonu o zadávání VZ.

OBSAh

•   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-
noty a podmínek VZ.

•   Postavení provozních jednotek 
při zadávání VZ.

•   Výjimka – zadavatel není povi-
nen zadat plnění v zadávacím ří-

3. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Grešl;  
Ing. richard Michálek,  
rOGIT 

ÚROvEň

Pro středně pokročilé.

URČENO PRO

Zaměstnance spadající pod zákon 
o kybernetické bezpečnosti a dodr-
žující řadu norem ISO27000.

Cíl SEMINářE

Je poskytnout ujištění, že organi-
zace správným způsobem identifi-
kuje bezpečnostní incidenty a od-
povídajícím způsobem na ně také 
reaguje.

OBSAh

•   Legislativní úprava pro řízení 
bezpečnostních incidentů (zákon 
181/2014 Sb.).

•   Předpoklady pro efektivní fun-
gování řízení bezpečnostních in-
cidentů.

•   Organizační předpoklady, role 
a odpovědnosti.

•   Technické předpoklady, nástroje.
•   Dokumentace. Vzdělávání.
•   Příklady bezpečnostních inciden-

tů a postupu jejich řešení.
•   Hodnotící zpráva pro oblast bez-

pečnostních incidentů, její ob-
sah.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16225
číslo semináře (variabilní symbol) 

16224
číslo semináře (variabilní symbol) 

16223

cena člen / nečlen ČIIA

ZvládáNí TRÉMY, 
STRESU A ÚČINNá 
RElAxACE

ZáKlAdY 
FORENZNíhO 
vYŠETřOváNí 
A PREvENCE 
POdvOdů

FOllOw UP 
PROCES/
NáSlEdNÉ 
AUdITY/
SUPERvIZE

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

4. říJNA 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 stresu se za-
měřením na sociální stres.
2. Získat informace o možnostech 
zvládání trémy v různých situacích.
3. Sdílet zkušenosti s ostatními 
účastníky semináře.

OBSAh

•   Příčiny nezvládání stresu a tré-
my.

•   Stres – jeho pozitivní a negativ-
ní stránky.

•   Osobní stresory a jak s nimi pra-
covat. 

•   Sebeanalýza v oblasti trémy 
a stresu (kdy a kde se vyskytují 
a jak na ně reaguji).

•   Pěstování odolnosti (možnosti, 
sdílení zkušeností).

•   Co je syndrom vyhasnutí, koho 
postihuje a jak vzniká.

•   Příznaky syndromu vyhasnutí.
•   Nácvik relaxační techniky AT 

(autogenní trénink).
•   Diskuze + závěr.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

4. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Ján Lalka, CFE,
Surveilligence

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Poskytnout praktické zkušenos-
ti z vedení forenzních auditů a roz-
šířit povědomí účastníků seminá-
ře o možnostech a praktických ná-
strojích řízení rizik podvodů.

OBSAh

•   Základy detekce a vyšetřování 
podvodů:

•   Praktické příklady. 
•   Řízení interního vyšetřování pod-

vodů. 
•   Druhy podvodů. 
•   Vyšetřovací techniky a nástroje. 
•   Zajišťování důkazů – základní 

požadavky a postupy. 
•   Doporučení na detekci a vyšetřo-

vání podvodů.
•   Základy prevence a řízení rizika 

podvodů:
•   Model prevence podvodů. 
•   Nástroje a techniky prevence. 
•   Praktická doporučení na preven-

ci podvodů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

3. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Kubík, CIA,
T-Mobile Čr

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s hlavním cí-
lem a formami follow upu. Dále 
bude představen koncept super-
vize. 

OBSAh

  Follow up:
•   Definice a cíle. 
•   Možné přístupy z hlediska rozsa-

hu a zapojení interního auditora. 
•   Follow up report včetně ukázek. 
•   Podpůrné nástroje.

Supervize:
•   Definice a cíle. 
•   Odpovědnost. 
•   Forma supervize. 
•   Podpůrné nástroje. 
•   Dokumentace. 

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška



23

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 900 (s dPh 2 299)
2 300 (s dPh 2 783)
cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16228
číslo semináře (variabilní symbol) 

16227
číslo semináře (variabilní symbol) 

16226
IT/KONTROlNí 
KONCEPT

ZáKlAdY 
ÚČETNICTví 
ZáKlAdY 
ÚČETNICTví 
vEřEJNýCh FINANCí

INTERNí AUdITY 
Od A PO Z + 
AUdITOváNí 
„PROJEKTY 
A gRANTY, 
AUTOPROvOZ“

5. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Grešl,
rOGIT

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s kontrolními 
koncepty a nástroji pro řízení in-
formačních a komunikačních tech-
nologií.

OBSAh

•   Procesní modely pro řízení IT.
•   Seznámení se se základními pro-

cesními prvky vybraného mo-
delu.

•   Měření a monitoring výkonnos-
ti procesů.

•   Zajištění zpětné vazby a kontinu-
álního zlepšování.

•   Rozbor vybraného procesu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška 

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

4.–6. říJNA 2016

Třídenní 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 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou OSC a jimi zřízené organiza-
ce, ÚSC (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 pro pro-
vádění účinného 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 dokumentace, náležitosti.
•   Účetní metody technické a ob-

sahové, základní souvztažnosti 
(transfery).

•   Účetní výkazy účel a poslání.
•   Případová studie: Řešení pří-

kladů. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

4. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Jiráňová Ludmila,  
ČHMÚ

ÚROvEň

Pro začátečníky i pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory, ale i pro vedoucí 
pracovníky.

Cíl SEMINářE

Nastavit činnost interního auditu 
dle platných norem.

OBSAh

•   Záměr organizace.
•   Plánování interních auditů.
•   Přípravná činnost interního au-

ditu.
•   Vlastní provádění interního audi-

tu přímo na místě.
•   Vyhodnocení a závěr interního 

auditu.
•   Dokumentace k provádění čin-

ností IA.
•   Praktické příklady IA z oblastí – 

projekty a granty, autoprovoz.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16231
číslo semináře (variabilní symbol) 

16230
číslo semináře (variabilní symbol) 

16229
ElEKTRONIZACE 
výKONU řídíCí 
KONTROlY – 
POMOC A NáSTROJ 
PRO AUdITORY

CO BY Měl ZNáT 
INTERNí AUdITOR 
ISO

IT říZENí, 
INFRASTRUKTURA

»

6. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Ondřej Jaroš,
Dynatech

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 veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou OSC a jimi zřízené organizace, 
ÚSC (obce, kraje) a jimi zřizované 
(příspěvkové) organizace.

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).

OBSAh

Princip řídící kontroly:
•   Vysvětlení stěžejních pojmů. 
•   Hlavní finanční a majetkové ope-

race.
•   Specifika řídící kontroly v růz-

ných organizacích. 
•   OSC, ÚSC, PO. 
•   Malé organizace.

5. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Anna Stanková

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory ISO i zaměstnance 
společnosti, kteří provádějí auditní  
činnost dle normy ČSN EN ISO 
9001:2016 a směrnice ČSN EN 
ISO 19011:2012.

Cíl SEMINářE

Seznámit zainteresované s postu-
pem při provádění auditů ISO.

OBSAh

•   Stručný přehled novinek v novaci 
normy ČSN EN ISO 9001:2016:

 a) z pohledu normy. 
 b) z pohledu auditování.
•  Provádění auditů ISO pod-

le směrnice ČSN EN ISO 
19011:2012.

•  Doporučené interní dokumenty 
pro auditování.

•  Etický kodex interního audito-
ra ISO.

•  Průvodce prováděním auditu:
•  Program a plán auditu.
•  Příprava na audit.
•  Zpráva z auditu. 
•  Následný audit.
•  Formuláře pro zdokumentování 

auditního procesu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

5. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Grešl,
rOGIT

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s přístupem 
k auditu infrastruktury, nastaveným 
standardům a doporučeným řídí-
cím a kontrolním mechanismům.

OBSAh

•   Infrastruktura jako základ pro 
provoz IT.

•   Požadavky na infrastrukturu 
z pohledu bezpečnosti, integrity 
a dostupnosti dat.

•   Demonstrace splnění základních 
požadavků na příkladu (CISCO).

•   Procesy spojené s řízením infra-
struktury (SLA, incidenty, problé-
my, změny).

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16232
NáSTROJE IA – 
ERP/IA TOOlS/MS 
OFFICE/ACl/IdEA
IT AUdITINg

»

•   Auditní programy.
•   Auditní metodika.
•   Auditní riziko a jeho významnost, 

techniky hodnocení rizik.
•   Cíle auditu.
•   Testování souladu versus testo-

vání věcné. 
•   Důkazy (Evidence). 
•   Výběr vzorků.
•   Určování významnosti (materiali-

ty) zjištění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

6. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Grešl,
rOGIT

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s nástroji, 
které může interní auditor využívat 
při své práci v jednotlivých fázích 
auditu od přípravy přes testování 
až po reporting.
Seznámit posluchače se specifiky 
auditu informačních a komunikač-
ních technologií.

OBSAh

•   Rychlé zopakování auditního 
procesu.

•   Přehled typů nástrojů, které lze 
při auditu využít. 

•   Porovnání nejčastěji používaných 
nástrojů ve vztahu k pokrytí au-
ditního procesu.

•   Demonstrace praktického využití 
vybraného nástroje. 

•   ERP systémy, jejich struktura 
a obsah informací.

•   Podpora auditu v ERP systé-
mech, auditní účty, logování, au-
dit trails.

•   Řídicí a kontrolní mechanismy 
v informačních systémech.

•   Klasifikace auditu.

Řídící kontrola  
a informační systémy:
•   Elektronický podpis. 
•   Doklad o provedené řídící kon-

trole.

Ukázka řešení:
•   Malá a velká organizace. 
•   ÚSC a jimi zřizované (příspěvko-

vé) organizace.
•   Integrace ekonomických systémů 

a nástrojů pro výkon řk.
•   DOPORUČENÍ PRO PRAXI.
•   Praktické příklady řešení.

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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16234
číslo semináře (variabilní symbol) 

16233
AUdIT OUTSOURCINgU 
– AUdIT výZNAMNě 
RIZIKOvÉ OBlASTI 
SPOJENÉ S dOSAhOváNíM 
3E ORgANIZACE 
v POdNIKATElSKÉ SFÉřE 
I vE vEřEJNÉ SPRávě – 
PříPAdOvá STUdIE

IT vývOJ

»

•   Provádění auditu.
•   Auditní zjištění a doporučení. 
•   Souhrnné hodnocení systému za-

jištění outsourcingu. 
•   Nedostatky a příležitosti v oblasti 

outsourcingu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

7. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Špaček, CIA, CrMA

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního auditu 
a auditory, vedoucí pracovníky, vč. 
garantů správného výběru dodava-
telů (resp. zadávání veřejných za-
kázek ve veřejné správě).

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače interaktiv-
ní formou a s využitím praktických 
příkladů s postupy při auditu out-
sourcingu, jeho riziky, s využitel-
ností principů platných pro outsou-
rcing ve finančním sektoru a v or-
gánech veřejné správy pro zvládá-
ní těchto rizik.

OBSAh

•   Postup při auditu outsourcingu 
od přípravy auditu po formulaci 
závěrečné zprávy.

•   Vymezení pojmu outsourcing. 
•   Legislativní požadavky na out-

sourcing, vč. požadavků ČNB. 
•   Outsourcing z pohledu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zdávání ve-
řejných zakázek.

•   Příprava auditu outsourcingu.
•   Význam auditní stopy, legislativ-

ní požadavky.
•   Problémy spojené s outsourcin-

gem, rizika outsourcingu.
•   Smluvní ujednání týkající se out-

sourcingu.

6. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Grešl,
rOGIT

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače s principy vý-
voje SW aplikací, doporučovaný-
mi kontrolními mechanismy a po-
stupy. 

OBSAh

•   Cíle vývoje aplikací a s nimi spo-
jená rizika.

•   Popis přístupu k vývoji aplika-
cí (přístup – popis a pak vývoj 
oproti kontinuálnímu vývoji).

•   Metodologie používané pro vý-
voj aplikací (ISO, TOGAF, Am-
bler, rUP).

•   Řízení změn v aplikacích.
•   Podpora aplikací a vlastnictví 

aplikací a dat.
•   Licenční modely u nákupu a vý-

voje SW. 

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16236
číslo semináře (variabilní symbol) 

16235
PRAKTICKý výKON 
vEřEJNOSPRávNíCh 
KONTROl POdlE 
KONTROlNíhO řádU

»

ExCEl PRO 
POKROČIlÉ 
UŽIvATElE MS 
OFFICE

10. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. František Orság, CIA

ÚROvEň

Pro pokročilé.

URČENO PRO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se 
podílejí na zpracovávání analytické 
a prezentační části auditních zpráv.

Cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory dovednostmi, jak 
účelně využívat Excel k tvorbě au-
ditních důkazů, při výběru vzorků, 
při prezentacích zpráv.

OBSAh

  I. Zpracování dat pomocí zabudo-
vaných excelovských funkcí. Mate-
matických, statistických.
•   Vyhledávacích, logických.
•   Ostatních (Finančních, Data 

a Času, Databázových, Textových).
•   Výběr dat, Filtry automatické 

a vlastní.
•   Analytické nástroje.
  II. Zpracování dat.
•   Charakteristiky souborů dat.
•   Stratifikace.
  III. Prezentace dat.
•   Kontingenční tabulky – tvorba 

a využívání.
•   Kontingenční grafy, jejich druhy 

a vlastnosti.
  IV. Transformace dat do jiných 
aplikací. 
•   Power Point, Word.
Účastníci si na seminář přinesou 
vlastní notebooky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

•   Práva a povinnosti kontrolova-
ných osob. 

•   Práva a povinnosti kontrolních 
pracovníků. 

•   Úkony předcházející kontrole 
na místě. 

•   Fyzická kontrola na místě. 
•   Ukončení kontroly. 
•   Vyřizování námitek.
•   Dokumentace ke kontrole – kon-

trolní spis.
•   Vzory písemností – dostupné 

zdroje – metodika MV Čr k zá-
konu č. 255/2012 Sb.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

10. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová,  
Krajský úřad Olomouckého kraje

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Kontrolní pracovníky vykonávající 
veřejnosprávní kontroly podle záko-
na č. 320/2001 Sb.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit pra-
covníky kontroly s praktickou strán-
kou provedení veřejnosprávních 
kontrol na místě, včetně teoretické-
ho pozadí, tj. výkladu zákona o fi-
nanční kontrole a kontrolního řádu. 
Důraz bude kladen zejména na co 
si při kontrole dát pozor, pravo-
moci vedoucího kontrolní skupi-
ny a ostatních kontrolorů, přizva-
né osoby a jejich funkce, protokol 
o kontrole a jeho zpracování, pro-
cesní ukončení kontroly, kontrolní 
zjištění, námitky a jejich procesní  
zpracování a ukončení celého pro-
cesu kontroly na místě. Současně 
budou předloženy vzory písemností 
používaných v rámci veřejnospráv-
ních kontrol.

OBSAh

•   Hmotně právní úprava veřejno-
správních kontrol dle  zákona 
č. 320/2001 Sb.

•   Procesní úprava kontrol dle záko-
na č. 255/2012 Sb. včetně vzorů 
kontrolních protokolů a dalších 
dokumentů souvisejících s výko-
nem kontrol na místě. 
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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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16238
číslo semináře (variabilní symbol) 

16237
KURZY TvůRČíhO 
PSANí

INTERNí AUdIT 
OBChOdNíCh RIZIK, 
STRATEgICKýCh 
A KONKURENČNíCh 
RIZIK, NáhlEdEM 
AdvOKáTA A INTERNíhO 
AUdITORA

»

2. den
•   Psaní nesmí být nuda.
•   Proč dobrý autor musí hodně 

psát a hodně číst.
•   Pět nejlepších způsobů, jak po-

sunout děj.
•   Proč píšeme, aneb jaké poučení 

z našeho textu plyne.
•   Jak vymýšlet příběhy — co je li-

terární pravda a jak se liší od zá-
znamu reality.

•   Praktická cvičení a debata nad 
texty stvořenými na semináři.

•   Formát tréninku.
•   Kurz probíhá ve skupině. Pro-

střednictvím „volnějších a zá-
bavnějších literárních žánrů“ po-
chopíte, co funguje a jak. Na-
píšete si například dobrý popis 
či dialog. Zjistíte, jak je důležité 
si nejprve ujasnit, o čem chce-
te psát, a toho se pak přísně dr-
žet. Své texty budete číst, disku-
tovat o nich a současně bude-
te naslouchat i jeden druhému. 
Brzy pochopíte, že upřímná zpět-
ná vazba vás dokáže velice rych-
le posunout kupředu. Naučíte se 
psát strukturovaně a zajímavě.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

11.–12. říJNA 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. Pro ty, kteří chtějí po-
odhalit roušku tajů a zákonitostí 
dobrého psaní.

Cíl SEMINářE

Psát jakékoliv texty tak, aby to ne-
byla nuda.
Sebelepší námět nestačí, pokud se 
čtenář k hlavním myšlenkám ne-
prokouše. Naučíme se, jak sklá-
dat příběhy z těch správných lite-
rárních „cihliček“, aby měl správné 
tempo i pointu.

OBSAh

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

správných „cihel“.
•   Jak důležité jsou proporce — 

motiv, akce, následek.
•   Beletrie jako sen — práce s de-

taily.
•   Debaty nad vlastními texty (před 

začátkem kurzu dostanete domá-
cí úkol).

10.–11. říJNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Jiří Horáček, advokát; 
Ing. radek Ščotka, MBA,
Argeus

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, interní audito-
ry, kontrolní pracovníky, manažery.

Cíl SEMINářE

Na semináři si objasníme šetření 
možných obchodních rizik, nasta-
vení strategických a konkurenčních 
rizik a jejich auditní ověřování.

OBSAh

•   Obchodní rizika, řešení vzoro-
vých dokumentů.

•   Problematika adhezních smluv.
•   Rizika všeobecných obchodních 

podmínek.
•   Práce se smlouvami třetích 

stran.
•   Contract management proces.
•   Rizika obsahu webových strá-

nek.
•   Jak auditovat reklamu, marke-

ting.
•   Dokumentace plnění smlouvy.
•   Omezení odpovědnosti.
•   Nastavení strategie společnosti 

a navazujících rizik.
•   Katalog konkurenčních rizik.
•   Proces řízení společnosti pro-

střednictvím „Business by risk“.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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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)

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16241
číslo semináře (variabilní symbol) 

16240
číslo semináře (variabilní symbol) 

16239
ZvládáNí EMOCí 
ANEB „KdYŽ TO 
SE MNOU MláTí“

MEZINáROdNí 
RáMEC PROFESNí 
PRAxE INTERNíhO 
AUdITU – 
Od TEORIE K PRAxI

vYUŽITí SIx 
SIgMA NáSTROJů 
v IA

14. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Hana Ondrušková
 
ÚROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Pro všechny úrovně.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je zvládnout jedno 
z největších témat komunikace – 
emoce. Jak se umět poprat s vlast-
ními emocemi – v práci, doma 
nebo při náročném jednání. 

OBSAh

•   Co se s námi a s naší komunika-
cí děje, když se dostaneme pod 
tlak emocí.

•   Jak si s tím poradit, abychom 
se zbytečně nedostávali do ne-
příjemných situací a nekazili si 
vztahy s lidmi.

•   Užitečné techniky lepšího zvlá-
dání sebe sama aniž bychom 
svoje emoce jakkoliv potlačovali.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

14. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Kheil,  
Česká spořitelna

ÚROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory 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

13. říJNA 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 vysvětle-
ny a následně je praktická ukáz-
ka daných nástrojů v praxi. Veš-
keré kapitoly spolu souvisí a jsou 
navzájem propojeny. Posluchač 
tímto dostane komplexní návod 
s praktickými ukázkami, jak po-
stupovat při provádění interního 
auditu s pomocí nástrojů meto-
dologie 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
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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) 

16243
číslo semináře (variabilní symbol) 

16242

»

KONTINgENČNí 
TABUlKA 
v APlIKACI ExCEl 
2010

MANAgEMENT 
KvAlITY

•   Vytvoření kontingenční tabulky 
z oddělených datových oblastí.

•   Vytvoření kontingenční tabulky 
z externích dat.

•   Tvorba kontingenčního grafu.
Účastníci si na seminář přinesou 
vlastní notebooky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

17.–18. říJNA 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Marie Miková 

ÚROvEň

Pro uživatele, kteří pracují s kon-
tingenční tabulkou.

URČENO PRO

Uživatele, kteří pracují s rozsáhlý-
mi datovými soubory, s daty ulože-
nými v oddělených datových oblas-
tí a dat umístěných v jiném dato-
vém zdroji, než je sešit Excelu.

Cíl SEMINářE

Seznámit se s technikami tvorby 
kontingenční tabulky a kontingenč-
ního grafu.

OBSAh

•   Tabulka aplikace Excel jako vý-
chodisko při tvorbě kontingenční 
tabulky a kontingenčního grafu.

•   Vložení kontingenční tabulky 
na list sešitu Excel.

•   Úprava struktury a formátu kon-
tingenční tabulky.

•   Tvorba číselných intervalů.
•   Seskupování datumových hod-

not.
•   Individuální seskupení hodnot.
•   Formátování čísel a podmíněné 

formátování, použití stylů.
•   Výpočty v kontingenční tabulce.
•   Zobrazení zpracovávaných hod-

not, v procentech, porovná-
ní s určitou hodnotou, průběžné 
součty, pořadí hodnot.

•   Počítané pole, počítaná položka.

14. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním audito-
rům, manažerům a personalistům 
zabývající se kontrolou a zdokona-
lováním kvality v organizaci, pre-
vencí nedostatků v kvalitě činností 
a produktů a uplatňováním metod 
řízení a zdokonalování kvality.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se 
s nástroji a metodami řízení kvality 
produktů, služeb a činností ve fir-
mách i dalších organizacích. Dů-
raz je kladen na vymezení kvality 
a stanovení jejích standardů, roz-
bor hlavních příčin snížené kvali-
ty činnosti i produktů či služeb or-
ganizace, jejich prevenci a odstra-
ňování i na využití metod trvalého 
zvyšování kvality.

OBSAh

•   Kvalita výrobků, služeb a činnos-
tí organizace.

•   Standardy kvality.
•   Hlavní příčiny nedostatečné kva-

lity.
•   Prevence nedostatků v kvalitě.
•   Hlavní nástroje a předpoklady ří-

zení kvality.
•   Trvalé zvyšování kvality a jeho 

metody.

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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16245
číslo semináře (variabilní symbol) 

16244
číslo semináře (variabilní symbol) 

16246
AUdIT SOUlAdU 
dlE NORMY ISO 
9001:2015

ZJIŠťOvACí 
FáZE INTERNíhO 
AUdITU 
A KONTROlY 
hOSPOdAřENí 

ČINNOST výBORU 
PRO AUdIT – 
MAJí SE INTERNí 
AUdITOřI TěŠIT 
NEBO OBávAT?

19. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Veronika Jeřábková, 
Dům zahraniční spolupráce

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovní-
ky, kteří se podílejí na udržování 
a rozvíjení systému managemen-
tu kvality, manažery a připravu-
jí se na přechod systému dle nové 
normy.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s procesem 
ověření souladu systému řízení dle 
normy ISO 9001:2015.

OBSAh

•   Historie a vývoj norem ISO 
9001.

•   Terminologie norem – definice 
pojmů.

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

•   Sestavení plánu auditu pro účely 
ověření souladu.

•   Rizika.
•   Realizace auditu.
•   Audity první, druhou a třetí stra-

nou.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

19. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Miroslava Pýchová 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, kontrolní pracov-
níky a pracovníky finančních a ma-
jetkových útvarů.

Cíl SEMINářE

Předat zkušenosti z dlouholeté-
ho výkonu kontroly hospodaření 
a účasti na interních auditech, in-
formovat o aktuálních změnách 
v právní úpravě.

OBSAh

•   Vyžádané dokumenty na počát-
ku a v průběhu interního auditu 
nebo kontroly hospodaření. 

•   Vnitřní předpisy ke kontrole hos-
podaření a inventarizace.

•   Výroční a další zprávy. 
•   Zaznamenání právního jednání 

podle občanského zákoníku.
•   Doklady o jednotlivé finanční 

nebo majetkové operaci (smlou-
vy, faktury, paragony, bankovní 
výpisy aj.) 

•   Souhrnné informace o hospoda-
ření – účetní, finanční a statistic-
ké výkazy. 

•   Jak využít zákon o účetnictví při 
kontrole nebo interním auditu. 

•   Využití účtové osnovy a rozpočto-
vé skladby při kontrole nebo in-
terním auditu. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

18. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA,
Eurodan 

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, interní 
auditory, členy VA, tajemníky a zá-
stupce orgánů a vedení.

Cíl SEMINářE

Seminář si klade za cíl sezná-
mit účastníky s požadavky platné 
legislativy, řešením dle Standardů 
pro IA a příklady dobré praxe při 
zapojení VA do řízení rizik. Na zá-
kladě praktických zkušeností  lek-
tora bude probrán vztah VA s inter-
ním auditem jak z pohledu člena 
VA, tak vedoucího IA.

OBSAh

•   Legislativní rámec pro ustano-
vení Výboru pro audit v soukro-
mém i veřejném sektoru.

•   Pohled na Výbor pro audit ze 
strany rámce pro profesní praxi 
IA, požadavky na IA.

•   Dobrá praxe při výkonu činnos-
tí Výboru pro audit v rámci cor-
porate governance, zejména jeho 
vliv na řízení rizik.

•   Pokrytí odborné péče Výboru 
pro audit, požadavky na složení 
a kompetence jeho členů.

•   Vztah VA k internímu auditu or-
ganizace, pojistka nezávislosti, 
dohled nad činností.

•   Podpora IA při plnění úkolů IA. 

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) 

16248
číslo semináře (variabilní symbol) 

16247
KORUPČNí 
RIZIKA? ŽádNý 
PROBlÉM!

»

AUdIT vNITřNí 
KOMUNIKACE 
v ORgANIZACI

20. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

JUDr. Jan Horník, Ph.D.,  
Úřad vlády;
rNDr. Hana Žufanová, Ph.D.,
Ministerstvo školství mládeže  
a tělovýchovy

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a zejména vedoucí 
zaměstnance/představené ve veřejné 
správě i komerčních organizacích.

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 ri-
zik úřadu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

•   Na co by se měl audit vnitřní ko-
munikace zaměřit (komunikač-
ní infrastruktura, organizační ba-
riéry komunikace, komunikač-
ní schopnosti a postoje manaže-
rů, zaměření informací, styl sdě-
lení, možnosti dialogu a zpětné 
vazby, obavy zaměstnanců z ko-
munikace).

•   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

20. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabýva-
jící se vnitřní komunikací v organi-
zaci a jejím vztahem ke zvyšování 
výkonu i odstraňování vnitřních ne-
dostatků ve fungování soukromých 
i veřejných organizací. 

Cíl SEMINářE

Seminář se zaměřuje na cíle, me-
tody, závěry i doporučení audi-
tu vnitřní komunikace. Jeho cílem 
je představit novou oblast vnitř-
ního auditu zabývající se rozbo-
rem a posouzením vnitřní komuni-
kace v organizaci. Věnuje se hlav-
ním příčinám slabin v této komuni-
kaci a způsobům jejich odstranění, 
a to jak z hlediska obsahu a formy 
předávaných informací, tak způso-
bu jejich sdělování. Zabývá se ko-
munikací „shora dolů“, „zdola na-
horu“ i napříč jednotlivými útvary 
organizace. 

OBSAh

•   Audit vnitřní komunikace, jeho 
cíle a funkce.

•   Význam vnitřní komunikace pro 
výkonnost a plnění úkolů organi-
zace, nejčastější bariéry vnitřní 
komunikace a jejich důsledky.
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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) 

16250
číslo semináře (variabilní symbol) 

16249
AUdIT 
PříSTUPOvýCh 
PRáv dO IT 
SYSTÉMů

»

ROZPOČTOvá 
SKlAdBA PRO 
ZAČáTEČNíKY

21. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Igor Gricinko, MBA, CISA, C|EH,
Deloitte

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.
•   Síla autentizačních metod; kva-

lita hesel.
•   Základy kryptografie: způsob 

ukládání hesel.
•   Fyzická a logická identita; typy 

účtů.
•   Lehký úvod do architektury IT.
•   Single Sign On: pro a proti.
•   Ověřování přístupů do Windows 

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

ce, PDF. 
•   Přístupy do aplikací (obecně). 

Přístupy do databází (obecně).
•   Audit technických účtů.
•   Souhrn: Kde jsou největší rizika? 

Jaké jsou nejčastější nálezy? 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

právních předpisů s účinností 
od 1. 1. 2016 pro vybrané účet-
ní jednotky.

•   Základní informace k třídění dle 
rozpočtové skladby.

•   Praktické příklady řešení při pou-
žívání rozpočtové skladby.

•   Příklady dokumentace interního 
auditora v souvislosti s auditem 
operací v souvislosti s rozpočto-
vou skladbou.

•   Postupy při auditu. 
•   Diskuse a dotazy. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

21. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Blažena Petrlíková

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né správy a veřejných financí, jaký-
mi jsou OSC a jimi zřízené organi-
zace, ÚSC (kraje, Magistrátní měs-
ta, obce) a z regionálních rad regi-
onů soudržnosti. 

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače, kteří se do-
sud nesetkali s rozpočtovou sklad-
bou, nebo kteří si chtějí obno-
vit základní informace k rozpočto-
vé skladbě, struktuře třídění příjmů 
a výdajů podle hledisek dle rozpoč-
tové skladby, seznámit se s právní 
úpravou rozpočtové skladby v roz-
sahu dle vyhlášky č. 323/2002 
Sb. v platném znění pro rok 2016 
a to v návaznosti na platné práv-
ní předpisy, tj zejména rozpočto-
vá pravidla ÚSC, OSS i k účetnic-
tví vybraných účetních jednotek 
(OSS, ÚSC, PO, Státní fondy), tak 
aby s pomocí získaných dovedností 
mohli provádět výkon kontroly a in-
terního auditu zaměřeného na ově-
řování dodržování zásad používání 
rozpočtové skladby při kategorizaci 
rozpočtových příjmů a výdajů.

OBSAh

•   Stručný přehled platných práv-
ních předpisů souvisejících s roz-
počtovou skladbou včetně změn 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

2 500 (s dPh 3 025)
2 900 (s dPh 3 509)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16253
číslo semináře (variabilní symbol) 

16252
číslo semináře (variabilní symbol) 

16251
AUdITORSKá 
OlYMPIádA

AUdIT 
KYBERNETIKY  
– v POhOdě 
A BEZ PANIKY!

KAPITOlY Z BRITSKÉ 
IMPlEMENTACE 
(KlíČOvÉ PROBlÉMY 
MINUlýCh 
PROgRAMOvýCh 
OBdOBí)
vElKá BRITáNIE

»

24. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Petr Barnat, MBA,  
ČEZ

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti (komerce, veřejný sektor).

Cíl SEMINářE

Na modelové situaci demonstrovat 
metody přístupu k jednotlivým au-
ditním aktivitám.

OBSAh

•   Zahajovací ceremoniál – předsta-
vení náplně workshopu – mode-
lové společnosti:

•   1. disciplína – slalom mezi rizi-
ky (identifikace rizik a jejich mo-
nitoring). 

•   2. disciplína – skok do plánu 
(strategie a plánování činnosti in-
terního auditu). 

•   3. disciplína – běh přes překáž-
ky přípravy auditu (definice roz-
sahu, příprava týmu, komunika-
ce s auditovaným o zadání). 

•   4. disciplína – sprint na 100 m 
výkonem auditu (praktická apli-
kace auditních technik při audi-
tování). 

•   5. disciplína – zápas se závě-
rečnou zprávou (z výsledků au-
ditování naformulujeme zjištění, 
podložíme je argumentací a uká-
žeme společnosti, kterým smě-
rem by se z našeho pohledu 
měla ubírat). 

24. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Lucie Veselá, CIA,  
Ministerstvo financí 
Ing. Petr Grešl, rOGIT 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří prověřují oblast kybernetické 
bezpečnosti nebo si chtějí rozšířit 
znalosti v této oblasti. 

Cíl SEMINářE

Formou výkladů a příkladů prezen-
tovat možné přístupy a postupy pro 
ověření oblasti kybernetické bez-
pečnosti interním auditem vč. sou-
visejících rizik.

OBSAh

•   Vztah interního auditu k zákonu 
o kybernetické bezpečnosti (de-
finice auditu dle zákona o kyber-
netické bezpečnosti, možnosti 
organizačního zajištění vč. výhod 
nevýhod).

•   Vztah definice zákona o kyber-
netické bezpečnosti k Meziná-
rodním standardům IIA a zákonu 
o finanční kontrole.

•   Praktické zkušenosti z provede-
ných auditů kybernetické bez-
pečnosti, rozsah kontroly sou-
ladu, testování a využití nástro-
jů pro audit kybernetické bez-
pečnosti.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

21. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Christopher Kirby,  
vedoucí jednotky Ministerstva prů-
myslu a obchodu

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Řídící orgány a jejich zprostředku-
jící subjekty, pověřené auditní sub-
jekty a jiné kontrolní orgány imple-
mentace. 

Cíl SEMINářE

V rámci semináře se posluchači 
na praktických příkladech sezná-
mí se zkušenostmi Velké Británie 
s implementací programů v minu-
lých programových obdobích, ja-
kož i jednání s Evropskou komisí. 
Prezentace je založena na praktic-
kých a konkrétních. 

OBSAh

•   Zakládání a „rozkládání“ Regi-
onálních rozvojových agentur 
(přesun role regionálních rozvo-
jových agentur na Místní podni-
katelská partnerství).

•   Řízení kurzového rozdílu.
•   Pozastavení programů.
•   Uzavírání programů a závěreč-

ná platba.
•   Audit.
•   Úskalí období 2014–2020. 
•   Vztahy s EK.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
Seminář je veden v angličtině  
s tlumočením do češtiny.
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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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16254
CESTY K ÚSPěChU PřI 
říZENí ÚTvARU INTERNíhO 
AUdITU, vEdENí AUdITORů, 
říZENí A hOdNOCENí 
KvAlITY AUdITU – OTáZKY 
A OdPOvědI Z PRAxE 
INTERNíhO AUdITU 
vE vEřEJNÉ SPRávě

»

•   Práce s auditory, jejich nábor, 
hodnocení a profesní rozvoj.

•   Vytvoření struktury vnitřních 
předpisů, jejich hodnocení a ak-
tualizace.

•   Zpracování programu kvality.
•   Provádění průběžného interního 

hodnocení kvality.
•   Provádění pravidelných prově-

rek kvality.
•   Provádění externího hodnoce-

ní kvality.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška 

25. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

PhDr. Evžen Mrázek;  
Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory v organizacích ve-
řejné správy. 

Cíl SEMINářE

Na vybraných tématech objasnit 
přístup vedoucího interního audi-
tu k vedení útvaru interního audi-
tu, k náboru a hodnocení auditorů, 
k tvorbě vnitřních předpisů, k pro-
gramu zabezpečení a zvyšování 
kvality auditu a jeho vyhodnocová-
ní se zahrnutím praktických zkuše-
ností z výkonu auditu a z hodnoce-
ní jeho kvality. K zamyšlení budou 
sloužit i připravované změny, kte-
ré přinese aktualizace rámce pro 
profesní praxi IA a zejména navr-
žený zákon o řízení a kontrole ve-
řejných financí. Účastníci dostanou 
příležitost se aktivně zapojit do ří-
zené diskuse, přednést své dotazy 
a konfrontovat tak své zkušenosti 
s dobrou praxí jiných organizací.

OBSAh

•   Vybrané otázky z problematiky:
•   Naplňování odpovědností vedou-

cího interního auditu.
•   Řízení vztahů na vedení orga-

nizace.
•   Řízení útvaru interního auditu.

•   6. disciplína – hod nápravným 
opatřením (vyhodnocení ade-
kvátnosti, monitoring).

•   Závěrečný ceremoniál – vyhod-
nocení přínosu pro společnost, 
hodnocení vnitřního kontrolního 
systému, hodnocení kvality in-
terního auditu, předání medai-
lí a diplomů.

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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16256
číslo semináře (variabilní symbol) 

16255
ZáKON 
O KYBERNETICKÉ 
BEZPEČNOSTI 
v SOUvISlOSTECh

TYPICKá ZJIŠTěNí Z AUdITů 
A KONTROl v OBlASTI 
vEřEJNýCh ZAKáZEK 
S OhlEdEM NA NOvý 
ZáKON O vEřEJNýCh 
ZAKáZKáCh A PRAvIdlA 
v PROgRAMOvACíM OBdOBí 
2014–2020

»

•   Povinné osoby podle zákona 
o kybernetické bezpečnosti.

•   Vysvětlení procesu určování po-
vinných osob ze zákona o kyber-
netické bezpečnosti.

•   Kritická informační infrastruktu-
ra (KII) a významné informační 
systémy (VIS) a jejich povinnosti 
podle zákona o kybernetické bez-
pečnosti.

•   Organizační opatření vyplývající 
pro KII a VIS ze zákona o kyber-
netické bezpečnosti. 

•   Povinnosti vyplývající pro KII 
z krizového zákona.

•   Současný stav implementace zá-
kona o kybernetické bezpečnosti 
a souvisejících právních předpisů 
a predikce dalšího vývoje.

•   Kontrola plnění povinností vyplý-
vajících ze zákona o kybernetické 
bezpečnosti.

•   Směrnice o bezpečnosti sítí a in-
formací (směrnice NIS), její cíle, 
dopady a povinnosti z ní vyplýva-
jící a srovnání se zákonem o ky-
bernetické bezpečnosti.

•   Transpozice směrnice NIS.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

27. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Bc. et Bc. Adam Kučínský,  
Národní bezpečnostní úřad

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Určeno interním auditorům a dal-
ším pracovníkům ve veřejné i sou-
kromé sféře, kteří se věnují soula-
du s právními předpisy, vytváření 
interních směrnic a bezpečnosti. 

Cíl SEMINářE

Poskytnout ucelený přehled o legis-
lativě spojené s kybernetickou bez-
pečností, nastínit proces identifi-
kace subjektů, na které právní re-
gulace v této oblasti dopadá a po-
vinnosti, které pro tyto subjekty 
vyplývají ze zákona o kybernetic-
ké bezpečnosti s důrazem na or-
ganizační opatření podle vyhláš-
ky č. 316/2014 Sb. V neposled-
ní řadě seminář seznámí účastníky 
s novou evropskou směrnicí o bez-
pečnosti sítí a informací (tzv. NIS 
směrnice).

OBSAh

•   Vysvětlení organizace kybernetic-
ké bezpečnosti v České republice 
a představení strategických do-
kumentů spojených s touto ob-
lastí.

•   Seznámení s aktuální legislati-
vou v oblasti kybernetické bez-
pečnosti. 

26. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Ondřej Hartman,  
Ey

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory ve veřejné sprá-
vě, interní auditory u příjemců do-
tací, projektové a finanční mana-
žery a kontrolní pracovníky u po-
skytovatelů dotací, pracovníky fi-
rem zabývající se dotačním mana-
gementem.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s typickými 
zjištěními v oblasti veřejných zaká-
zek a diskutovat nejasnosti.

OBSAh

•   Základní přehled pravidel, vč. 
specifik nového zákona o ve-
řejných zakázkách a pravidel 
programovacího období 2014 
– 2020.

•   Diskuse nad kontrolním systé-
mem a způsobem realizace audi-
tu a kontroly veřejných zakázek.

•   Možné sankce, jejich kalkulace 
a procesy jejich vymáhání.

•   Konkrétní zjištění z praxe, vč. 
diskuse (zakázky malého rozsa-
hu, zakázky dle zákona, specifi-
ka strukturálních fondů, rizikové 
oblasti v novém zákoně o veřej-
ných zakázkách).

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 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)

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16259
číslo semináře (variabilní symbol) 

16258
číslo semináře (variabilní symbol) 

16257
JAK ÚČINNě 
FORMUlOvAT 
AUdITNí ZPRávY

AUdIT 
INvENTARIZACE 
– PříPAdOvá 
STUdIE

31. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. František Orság, CIA

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Auditory, vedoucí auditorských 
týmů a vedoucí útvarů, kteří se po-
dílejí na zpracovávání nebo kont-
role finálního znění auditorských 
zpráv.

Cíl SEMINářE

Vyzbrojit auditory znalostmi a do-
vednostmi pro zajištění správné 
formulace auditních zjištění, dopo-
ručení a opatření v auditních zprá-
vách. 

OBSAh

•   Požadavky na formulaci vyplýva-
jící ze Standardů IIA. 

•   Best practice.
•   Zjištění.
•   Příklady formulací.
•   Příklady chyb.
•   Spoluúčast uchazečů na formu-

laci zjištění na konkrétních da-
tech.

•   Doporučení.
•   Příklady formulací.
•   Spoluúčast uchazečů na formu-

laci. 
•   Opatření.
•   Příklady formulací.
•   Spoluúčast uchazečů na formu-

laci. 
•  Shrnutí.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

PROCESNí říZENí

31. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., PhDr., Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním audi-
torům, manažerům, personalis-
tům i dalším specialistům zabývají-
cím se zaváděním procesního řízení 
i procesního uspořádání organizace 
i zvyšováním výkonu, posilováním 
zákaznické orientace a zdokonalo-
váním řídících procesů organizace.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se zá-
kladními principy a metodami pro-
cesního řízení firem i dalších orga-
nizací. Pozornost je věnována vy-
mezení procesů a jejich druhům, 
optimalizaci procesů, využití výko-
nových ukazatelů při řízení proce-
sů a zavádění procesního uspořá-
dání organizace. 

OBSAh

•   Procesy, jejich vymezení a význam.
•   Druhy procesů.
•   Výkonová kritéria procesů, meto-

da Balanced Scorecard.
•   Odpovědnost za procesy.
•   Procesní uspořádání organizace, 

procesně homogenní organizač-
ní útvary.

•   Optimalizace a zdokonalování 
procesů, metoda Kaizen.

•   Zavádění procesního řízení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

27. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Špaček, CIA, CrMA

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí útvarů interního auditu 
a auditory, vedoucí a členy inven-
tarizačních komisí.

Cíl SEMINářE

Seznámit posluchače interaktiv-
ní formou a s využitím praktických 
příkladů s postupy při auditu in-
ventarizace. 

OBSAh

•   Právní rámec inventarizace (zá-
kon č. 563/1991 Sb., o účetnic-
tví, vyhláška č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a zá-
vazků a některé právní předpisy 
související s předmětem inven-
tarizace).

•   Interní předpisy o inventarizaci.
•   Funkce inventarizace.
•   Předběžné šetření; zadání a pro-

gram auditu.
•   Rizika identifikovaná v procesu 

inventarizace a řídicí a kontrolní 
mechanizmy k jejich zvládání.

•   Auditní zjištění a doporučení. 
•   Principy sestavení a projednání 

auditorské zprávy. 
•   Monitoring výsledků auditu.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16261
číslo semináře (variabilní symbol) 

16260
CílE říZENí RIZIK. 
RáMCE RISK 
MANAgEMENTU

RIZIKA AUdITU 
OSOBNíCh dAT 
A PRACOvNě 
PRávNí AgENdY 
POhlEdEM AdvOKáTA 
A INTERNíhO 
AUdITORA

»

•   Složky RM: Strategie, organiza-
ce, procesy, reporting, metodo-
logie, nástroje, komunikace, IT 
podpora. 

•   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.

•   Posuzování (benchmarking) 
úrovně procesů rM a celkové 
úrovně rM.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

31. říJNA 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc. Ing. Jiří Dudorkin CSc., MBA,
Ey

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. 

OBSAh

•   Cíle RM ve vztahu ke strategii, 
strategickým záměrům a cílům 
řízení organizace.

•   Pojem rizika jako základ RM 
a jeho charakteristika. Co je a co 
není riziko. 

•   Požadavky na RM (legislativa, 
corporate governance atd.).

•   Osvědčené rámce (standardy) 
rM: ErM-COSO, ISO 31000, 
GAIT.

•   Výklad základních pojmů (termi-
nologie) rM.

•   Hlavní složky a procesy RM – 
přehled a cíle.

31. říJNA – 1. lISTOPAdU 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Jiří Horáček, advokát; 
Ing. radek Ščotka, MBA, 
Argeus

ÚROvEň

Pro všechny úrovně

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, interní audito-
ry, kontrolní pracovníky, manažery.

Cíl SEMINářE

Cílem je vysvětlit si možná rizika, 
se kterými se auditoři potkávají při 
nakládání s osobními daty, údaji 
a definování rizik pracovně právní 
agendy pohledem advokáta a inter-
ního auditora.

OBSAh

•   Audit osobních údajů, souhlasy, 
toky, používání dat, jejich pře-
dávání.

•   Registrace.
•   CCTV.
•   Monitoring zaměstnanců.
•   Ochrana citlivých údajů.
•   Pracovní právo a jeho rizika.
•   Pracovní smlouvy, určení mzdy, 

určení povinností.
•   Popis práce.
•   Postup při náboru.
•   Zákaz diskriminace.
•   Postup při propouštění.
•   Hromadné propouštění.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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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)

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16264
číslo semináře (variabilní symbol) 

16263
číslo semináře (variabilní symbol) 

16262
TRÉNINK 
vYJEdNáváNí 
A KOMUNIKACE 
S KOMPlIKOvANýMI 
OSOBAMI

IdENTIFIKACE 
A KlASIFIKACE 
RIZIK. ZvládáNí 
RIZIK

vNITřNí A vNěJŠí 
PROSTřEdí RISK 
MANAgEMENTU

1. lISTOPAdU 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 ko-
munikaci a vyjednávání s kompli-
kovanými osobami.
2. Naučit se vyjednávací strategie.
3. Sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

OBSAh

•   Kdo jsou komplikované osoby?
•   Principy komunikace verbální 

a neverbální.
•   Příprava na vyjednávání.
•   Strategie vyjednávání.
•   Různé typy osob a strategie je-

jich zvládání (extrovert, introvert, 
racionální typ, vztahový typ, úz-
kostný typ, narcistní a další).

•   Trénink dovednosti komunikovat, 
vyjednávat a její rozbor.

Teoretické části budou věnovány 
cca 3 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

1. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., Ing. Jiří Dudorkin CSc., MBA,
Ey

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie risk 
Managementu.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s účinnými 
a prakticky aplikovatelnými postupy 
identifikace a klasifikace rizik. Po-
skytnout přehled možných odpovědí 
na riziko. Pozornost bude také vě-
nována roli lidského úsudku v pro-
cesu hodnocení rizik.

OBSAh

•   Úvod – systém managementu ri-
zik.

•   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

1. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. radek Ščotka, MBA, 
Argeus

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
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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)

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16267
číslo semináře (variabilní symbol) 

16266
číslo semináře (variabilní symbol) 

16265
JAK AUdITOvAT dlE 
PROváděCíCh PřEdPISů 
K NOvÉMU ZáKONU 
Č. 134/2016 SB., 
O ZAdáváNí vEřEJNýCh 
ZAKáZEK

JAK EFEKTIvNě 
vYPRACOvAT 
A ZdOKUMENTOvAT PláN 
ZAKáZKY INTERNíhO 
AUdITU v SOUlAdU SE 
STANdARdEM 2200

vYŠETřOváNí 
POdvOdů 
v PRAxI

2. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce Čr

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro kontrolory a interní auditory, 
kteří kontrolují proces výběrových 
řízení. Pro všechny, kteří chtějí být 
seznámeni se změnami v zadáva-
cím řízení.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s úpravou pro-
váděcích předpisů k zákonu o za-
dávání VZ, jejichž dodržení bude 
pro zadavatele v průběhu zadáva-
cího řízení zásadní. Přístupy inter-
ního auditora k aplikaci provádě-
cích předpisů k novému zákonu.

OBSAh

•   Rozbor zásadních ustanovení 
nově připravovaných prováděcích 
předpisů k zákonu č. 134/2016 
Sb., o zadávání VZ a jejich prak-
tická aplikace pro veřejné zada-
vatele.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

2. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan 

ÚROvEň 

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Začínající interní auditory. 

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit inter-
ní auditory s uplatňováním stan-
dardu 2200 popisujícího zásady 
plánování auditních ujišťovacích 
i konzultačních zakázek. Vzhledem 
ke své mnohaleté praxi lektor pro-
bere jednotlivé požadavky na pří-
stup k plánování, stanovení cílů 
zakázky, rozvržení zdrojů v rám-
ci zakázky a sestavení pracovní-
ho programu zakázky. Speciálně se 
zaměří na pojem Control Objective 
(cíl řízení a kontroly) a jeho využi-
tí při identifikaci cílů auditu, k dis-
pozici dá příklady těchto cílů v růz-
ných procesech organizace.

OBSAh

•   Praktické uplatňování standardu 
2200 při přípravě konkrétní au-
ditní zakázky z ročního plánu. 

•   Stanovení cílů auditní zakázky 
s využitím Control Objectives.

•   Ostatní požadované náležitosti 
plánu auditní zakázky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

1. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Kubík, CIA;  
Bc. Miloš Kamarýt,  
T-Mobile

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Určeno pro interní auditory, interní 
vyšetřovatele a ostatní pracovníky, 
kteří se chtějí zdokonalit ve vyšet-
řování podvodů a možnostech ře-
šení takových situací.

Cíl SEMINářE

Demonstrovat na praktických pří-
kladech jak lze postupovat v prů-
běhu vyšetřování podvodu, jakou 
techniku zvolit a jak pracovat se 
získanými poznatky.

OBSAh

•   Seminář obsahuje minimum te-
orie, téměř celou dobu se budou 
zpracovávat případové studie za-
ložené na skutečných případech 
vyšetřování podvodů z naší praxe. 
Účastníci budou řešit a navrhovat 
další postup na základě získaných 
informací. Cílem je sdělit:

•   Jak správně zdokumentovat pod-
vod.

•   Jak řešit podvod s pachatelem 
(dohoda o náhradě škody, předá-
ní policii, atd.), výhody a nevý-
hody jednotlivých možností.

•   Naše zkušenosti s vyšetřováním 
podvodů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 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)

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16270
číslo semináře (variabilní symbol) 

16269
číslo semináře (variabilní symbol) 

16268
PRINCIPY vNITřNí 
KONTROlY 
A říZENí

RISK MANAgEMENT 
JAKO SOUČáST 
STRATEgICKÉhO 
říZENí SPOlEČNOSTI. 
POSTUPY MěřENí 
RIZIK

MANAŽERSKÉ 
ÚČETNICTví A INTERNí 
AUdIT SPOlEČNOSTí 
S ROZhOdUJíCíM 
vlIvEM ÚZEMNíCh 
SAMOSPRávNýCh CElKů

3. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Josef Kutáč, Ph.D.,
ATACO consulting

ÚROvEň 

Pro všechny úrovně řízení.

URČENO PRO

Interní auditory a manažery společ-
ností založených ÚSC (technické 
služby, dopravní podniky, vodárny, 
teplárny, sportovní zařízení 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 interním 
auditem (evidence příjmů, výdajů, 
nákladů, výnosů, zásob, nákup-
ních cen, prodejních cen apod.).

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

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

3. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Chmelík, CIA,
Česká spořitelna

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

2. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Václav Novotný, 
Advanced risk Management

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 ri-

zika.
•   Regulatorní rámec (Basel II 

a Solvency II).
•   Procesy a organizace risk mana-

gementu.
•   Shrnutí a závěr.

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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16272
číslo semináře (variabilní symbol) 

16271

»

AUdIT FIREMNí 
KUlTURY: 
NOvá ÚlOhA 
INTERNíhO 
AUdITU

•   Zjišťování a analýza organizač-
ní kultury.

•   Příklady auditů firemní kultury, 
jejich závěrů a doporučení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

4. lISTOPAdU2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., PhDr., Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory i další specialis-
ty a manažery zabývající se zjišťo-
váním, ověřováním, hodnocením, 
utvářením a změnami kultury své 
organizace. 

Cíl SEMINářE

Profesionálně řízená organizace 
by měla znát svou firemní kulturu, 
chápat její faktory i dopady a cíle-
ně ji utvářet. K tomu je třeba kul-
turu organizace poznat a její vývoj 
sledovat i ověřovat.
Cílem semináře je vysvětlit význam 
firemní kultury pro výkonnost i do-
držování vnitřních i vnějších norem 
organizace, seznámit se s meto-
dami jejího zjišťování i nástroji její 
tvorby a ovlivňování. 

OBSAh

•   Co je firemní kultura a jaký je její 
význam.

•   Co firemní kulturu utváří.
•   Hlavní projevy a typy firemních 

kultur.
•   Tvorba a změny firemní kultury.
•   Kodexy firemní kultury.
•   Ochrana firemní kultury před ne-

žádoucími vlivy.
•   Etická kultura organizace.
•   Kultura organizace jako předmět 

vnitřního auditu.

ZáKON Č. 320/2001 SB., 
O FINANČNí KONTROlE 
vE vEřEJNÉ SPRávě 
A O ZMěNě NěKTERýCh 
ZáKONů (ZáKON 
O FINANČNí KONTROlE), 
v PlATNÉM ZNěNí

3. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Dana ratajská

ÚROvEň

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né správy 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 se základní-
mi principy finanční kontroly  
ve veřejné správě stanovenými  
ZFK a prováděcí vyhláškou 
č. 416/2004 Sb.

OBSAh

•   Působnost zákona.
•   Finanční kontrola a povinnosti 

vyplývající ze zákona o FK.
•   Veřejnosprávní kontrola.
•   Kontrola podle mezinárodních 

smluv.
•   Vnitřní kontrolní systém a jeho 

nastavení v orgánech veřejné 
správy.

•   Řídící kontrola a revizní postu-
py ŘK.

•   Interní audit.
•   Zpravodajská povinnost pod-

le ZFK.
•   Připravované změny legislativy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16273
AUdIT OBěhU 
ÚČETNíCh 
dOKlAdů

»

právních předpisů s účinností 
od 1. 1. 2016 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

4. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Blažena Petrlíková
 
ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou OSC a jimi zřízené organiza-
ce, ÚSC (kraje, Magistrátní města, 
obce) a jimi zřizované PO, úřední-
ci z regionálních rad regionů sou-
držnosti. 

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 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16275
číslo semináře (variabilní symbol) 

16274
PREvENCE 
lEgAlIZACE výNOSů 
Z TRESTNÉ ČINNOSTI 
A FINANCOváNí 
TERORISMU

JAK NA AUdITY 
ISO 9001

»

7. lISTOPAdU 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

•   Hlavní povinnosti a poža davky 
vyplývající z aktuálního znění zá-
kona č. 253/2008 Sb. a z vy-
hlášky 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. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

•   Manuál pro provádění audi-
tů ISO.

•   Program auditu.
•   0snova vedení auditu a provede-

ní auditu v terénu.
•   Zpráva z auditu a její projednání.
•   Záznam o neshodě. 
•   Odborná způsobilost a hodnoce-

ní auditorů.
•   Ukázka auditu ISO.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

4. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Anna Stanková

ÚROvEň

Pro začátečníky.

URČENO PRO

Profesní auditory ISO i dočasné  
auditory z řad zaměstnanců  
společnosti.

Cíl SEMINářE

Přiblížení problematiky auditů ISO, 
které jsou potřebné pro prokázá-
ní, že systém kvality (ISO) je do-
zorován prováděním auditů hlav-
ních bodů normy ISO 9001:2015. 
Účelem auditů ISO je prověřit, zda 
veškeré činnosti jsou prováděny 
ve shodě s dokumentovanými po-
stupy.

OBSAh

•   Představení normy ČSN EN 
ISO 9001:2016 a směrnice 
pro auditovaní systému mana-
gementu 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.

•   Příručka kvality – nepovinná; Po-
litika kvality; Strategické cíle 
a priority organizace.
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16276
PRAKTICKÉ 
PROvEdENí AUdITU 
BEZPEČNOSTI IS / 
IT A PROCvIČENí 
AUdITNíCh POSTUPů 
NA PříKlAdECh

»

ATESTAČNí KURZY
STR. 83–87

reforma účetnictví, vliv na řídicí 
a kontrolní systémy

5.–7. září 2016

Praktické dovednosti pro výkon 
Interního Auditu

24.–26. října 2016

Audit klíčových oblastí  
veřejné správy

9.–11. listopadu 2016

Audit informačních systémů  
ve veřejné správě dle zákona  
o kybernetické bezpečnosti

28. listopadu – 2. prosince 2016

Řízení útvaru interního auditu
28.–30. listopadu 2016

Nastavení a hodnocení Programu 
pro zabezpečení a zvyšování kvality  
interního auditu ve veřejné správě

12.–14. prosince 2016

•   Jednoduchá prověrka zabezpe-
čení sítě. 

•   Co jsou to otevřené porty a jak je 
vyhledávat.

•   Logování, jeho význam a jeho 
audit. 

•   Uživatelé.
•   Nežádoucí chování uživate-

lů na Internetu a audit jeho sle-
dování.

•   Ochrana mailové komunikace.
•   Některé pokročilejší postupy.
•   Audit zabezpečení mobilních uži-

vatelů.
•   Zabezpečovací prvky: IDS/IPS, 

DLP, FlowMon, SIEM atd.

2. DEN Procvičení auditních po-
stupů na příkladech
•   Propojení notebooků do jedno-

duché sítě.
•   Přístupy do Active Directory a je-

jich auditování 
•   Využití Windows Power Shellu 

pro získání seznamu přístupů.
•   Využití příkazu NET.
•   Převážná většina příkladů bude 

procvičována prakticky, na note-
booku lektora a na donesených 
noteboocích, ostatní příklady bu-
dou procvičovány jako případové 
studie na základě vzorových do-
kumentů. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

7.– 8. lISTOPAdU 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Bukovský,  
Česká exportní banka

ÚROvEň

Pro úplné začátečníky v auditu  
IS / IT a pro mírně pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří chtějí provádět audity IS / IT.

Cíl SEMINářE

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

OBSAh

1. DEN Praktické provedení auditu 
• Bezpečnosti IS /IT
•   Bezpečnostní politiky a havarij-

ní plány.
•   Audit dle ISO 27001.
•   Bezpečnostní politika a Plán 

kontinuity.
•   Prověrka zabezpečení počítače.
•   Zabezpečení počítače na fyzic-

ké úrovni – BIOS, bootování, šif-
rování.

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

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

vatelů a skupin.
•   Audit rolí na databázovém ser-

veru.
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16278
číslo semináře (variabilní symbol) 

16277
JAK ČíST ÚČETNí 
výKAZY

SPRávNí 
říZENí POdlE 
SPRávNíhO řádU

»»

8.–9. lISTOPAdU 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 správy a veřejných financí, ja-
kými jsou OSC a jimi zřízené pří-
spěvkové organizace, ÚSC (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 do-
padu na finanční pozici.

OBSAh

•   1. Zdrojová základna – rozdělení, 
požadavky, charakteristika, vzá-
jemnosti:

•   1.1. Účetní data. 
•   1.2. Operativní a jiná data. 
•   1.3. Statistická data.
•   2. Koncepce a obsahové vyme-

zení účetních výkazů:

•   Odvolací řízení.
•   Přezkumné řízení.
•   Obnova řízení.
•   Nové rozhodnutí ve věci.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

8. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Dalibor Kučera,
Státní pozemkový úřad

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen pro všechny zá-
jemce, kteří se v praxi setkáva-
jí nebo se budou setkávat s proble-
matikou správního řízení. 

Cíl SEMINářE

Cílem je seznámit účastníky 
s právní úpravou správního říze-
ní v praxi. 

OBSAh

•   Obsahem semináře bude postup 
při vedení správního řízení včet-
ně opravných prostředků. Výklad 
kromě teoretických poznatků 
bude zaměřen především na pra-
xi úředníků územně samospráv-
ných celků a správních úřadů.

•   Rozsah působnosti správního 
řádu a jeho systematika.

•   Základní zásady činnosti správ-
ních orgánů.

•   Pojem „správní řízení“ a jeho 
vztah k dalším postupům správ-
ních orgánů.

•   Správní orgány.
•   Účastníci řízení.
•   Počítání lhůt a navrácení v pře-

dešlý stav.
•   Postup správních orgánů před 

zahájením.
•   Průběh řízení na prvním stupni.
•   Rozhodnutí.
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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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16280
číslo semináře (variabilní symbol) 

16279
výBěROvÉ 
říZENí PRO 
PříJEM NOvýCh 
ZAMěSTNANCů

KvAlITNí AUdITNí 
dOKUMENTACE, ANEB 
„NEZdOKUMENTOváNO 
= NEUděláNO“

9. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., PhDr., Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen manažerům 
a specialistům z oblasti vnitřního 
auditu a personálního řízení, zabý-
vajícím se plánováním, organizací, 
prováděním i kontrolou výběrových 
řízení s uchazeči. 

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se 
s moderním pojetím výběrového ří-
zení, zaměřeného na získání kvalit-
ních, motivovaných a stabilních za-
městnanců. Kurz se zabývá fázemi 
a úkoly výběrového řízení: jeho pří-
pravou, řízením a organizací, nábo-
rem, prováděním i vyhodnocením 
výběrových rozhovorů i použitím 
dalších výběrových metod. 

OBSAh

•   Příprava výběrového řízení.
•   Organizace a řízení výběru, role 

manažerů a personalistů.
•   Přijímací rozhovory a další výbě-

rové metody.
•   Závěrečný výběr kandidátů, pře-

dání pracovní nabídky, uzavření 
pracovní smlouvy.

•   Nejčastější chyby při vedení výbě-
rových rozhovorů a provádění dal-
ších výběrových metod.

•   Právní a etické aspekty výběrových 
řízení, diskriminace kandidátů.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

9. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA, 
MetLife Europe Limited

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního audi-
tu – státní i soukromá sféra.

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

•   2.1. Rozvahy. 
•   2.2. Výkazů zisku a ztráty. 
•   2.3. Přílohy. 
•   2.4. Výkazu Cashflow. 
•   2.5. Výkaz o vlastním kapitálu.
•   3. Analýza účetních výkazů:
•   3.1. Vzájemné výkazové a mezi-

výkazové ekonomické vazby. 
•   3.2. Ukazatelé – charakteristi-

ka, 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

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16282
číslo semináře (variabilní symbol) 

16281
CO MáM dělAT, 
OBdRŽíM-lI  
INFORMACI 
O MOŽNÉM 
KORUPČNíM 
JEdNáNí?

JAK ČíST AUdITNí 
ZPRávY vYTvOřENÉ 
ExTERNíM AUdITOREM 
ZAPSANýM 
KOMOřE AUdITORů 
U dOTAČNíCh TITUlů?

»

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

10. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

JUDr. Jan Horník, Ph.D.,
Úřad vlády; 
rNDr. Hana Žufanová, Ph.D.,
Ministerstvo školství mládeže  
a tělovýchovy

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 do-
zví o pravděpodobném korupčním 
jednání.
Zvýšit informovanost o právní úpra-
vě 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. 

10. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Ondřej Hartman,  
Ey

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory ve veřejné sprá-
vě, interní auditory u příjemců do-
tací, projektové a finanční manaže-
ry a kontrolní pracovníky u posky-
tovatelů dotací.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s auditními 
standardy využívanými auditory 
KAČr, základními požadavky těch-
to standardů a typy zpráv vydáva-
ných auditory v oblasti dotací.

OBSAh

•   Základní systematika mezinárod-
ních auditních standardů a jejich 
použitelnost pro prověrky.

•   Detailní představení standardů 
použitelných pro prověrky dotací.

•   Detailní provedení zpráva-
mi z ověření dle výše uvede-
ných standardů, vč. ukázek těch-
to zpráv u konkrétních dotač-
ních programů ve strukturálních 
fondech i komunitárních progra-
mech EU. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16284
číslo semináře (variabilní symbol) 

16283
ČERTOvO 
KOPýTKO ANEB 
dESATERO ChYB 
v KOMUNIKACI

AUdIT 
INvENTARIZACE 
MAJETKU

»

11. lISTOPAdU 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

•   Evidence majetku v účetnictví, 
podle jednotlivých kategorií, ově-
řování správnosti oceňování ma-
jetku.

•   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 interního 
auditora v souvislosti s auditem 
procesů inventarizace.

•   Postupy při auditu.
•   Diskuse a dotazy. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

11. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Blažena Petrlíková

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou OSC a jimi zřízené organiza-
ce, ÚSC (kraje, Magistrátní 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. 2016.

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

16286
číslo semináře (variabilní symbol) 

16285
UJIŠťOvACí 
ROlE INTERNíhO 
AUdITU 
v OBlASTI RISK 
MANAgEMENTU

PříPRAvA 
A PROvEdENí 
SEBEhOdNOCENí 
SOUlAdU IA SE 
STANdARdY PRO 
PROFESNí PRAxI IA

»

14. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. radek Ščotka, MBA,
Argeus

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář v rámci Akademie risk 
Managementu.

Cíl SEMINářE

Cílem je poskytnout vysvětlení 
možných ujišťovacích rolí 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

•   Reporting hodnocení, akční plá-
ny přijatých opatření a sledování 
jejich plnění.

•   Externí validace sebehodnocení, 
impuls pro rozvoj IA.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

14. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan 

ÚROvEň 

Pro pokročilé auditory.

URČENO PRO

Vedoucí interního auditu, senior 
auditory. 

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit mana-
žery IA se způsobem provádění tzv. 
„auditu auditu“ formou sebehodno-
cení souladu se Standardy, efektiv-
nosti výkonu a přidané hodnoty IA. 
Lektor využije jak uplatňované jed-
notné postupy pro hodnocení kva-
lity auditní činnosti v orgánech VS, 
tak praktické zkušenosti s externí 
validací prováděných sebehodno-
cení. Účastníci se seznámí s postu-
pem, šablonami a obvyklými nedo-
statky z praxe. 

OBSAh

•   Požadavky standardu 1300 a je-
jich zapracování do Statutu, ma-
nuálu IA a programu pro zabez-
pečení a zvyšování kvality IA, 
úprava sebehodnocení kvality IA 
formou „auditu auditu“.

•   Příprava dotazníků na základě 
relevantních podkladů, vyplnění 
dotazníků, identifikace odchylek, 
dokumentace závěrů, příprava 
a realizace interview se zákazní-
ky auditu.
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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) 

16288
číslo semináře (variabilní symbol) 

16287
NOvý ZáKON 
O ZAdáváNí 
vEřEJNýCh 
ZAKáZEK

PORAdENSKá 
ROlE INTERNíhO 
AUdITU 
v OBlASTI RISK 
MANAgEMENTU

»

mise, střet zájmů, předkládání 
a objasňování dokladů, vyloučení 
účastníka zadávacího řízení).

•   Zadávací podmínky. 
•   Podlimitní a nadlimitní režim + 

zjednodušený režim.
•   Kvalifikace + nápravná opatření. 
•   Využití jiných osob a poddoda-

vatelů.
•   Hodnocení (mimořádně nízká 

nabídková cena).
•   Změna závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

15. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Markéta Adámková; 
Ing. Markéta Ajmová,  
Ministerstvo pro místní rozvoj

ÚROvEň

Pro všechny úrovně. 

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy 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

Spoluautorky nového zákona o za-
dávání veřejných zakázek seznámí 
účastníky s novými pravidly a zá-
sadními změnami v oblasti zadává-
ní veřejných zakázek po účinnos-
ti nové právní úpravy a upozorní 
na rozdíly oproti povinnostem, kte-
ré vyplývají ze zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.

OBSAh

•   Komplexní výklad problematiky 
zadávání veřejných zakázek pod-
le nového zákona o zadávání ve-
řejných zakázek.

•   Obecná ustanovení o zadávacích 
řízeních (zadavatel, dodavatel, 
zásady, předpokládaná hodnota, 
režim veřejné zakázky, výjimky).

•   Základní ustanovení o zadáva-
cích řízeních (předběžné trž-
ní konzultace, podmínky účas-
ti, průběh zadávacího řízení, ko-

15. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Dr. Antonín Šenfeld, CIA,
AXA Česká republika

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

09.00–12.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16290
číslo semináře (variabilní symbol) 

16289

cena člen / nečlen ČIIA

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

KURZY TvůRČíhO 
PSANí

PRAKTICKá 
REAlIZACE 
AUdITU SPISOvÉ 
SlUŽBY

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

16. lISTOPAdU 2016

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 vazba 
vás dokáže posunout kupředu jako 
blesk. Napíšete si například dobrý 
popis či dialog.

16. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Veronika Jeřábková, 
Dům zahraniční spolupráce

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovníky 
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 požadavků 
zákona 499/2004 Sb., o archivnic-
tví, ve znění pozdějších předpisů 
včetně souvisejících vyhlášek.

OBSAh

•   Vymezení procesu spisové služ-
by, zákonné požadavky.

•   Náležitosti spisové služby – oběh 
dokumentů, způsoby vyřizování, 
ukládání dokumentů, náležitos-
ti spisovny.

•   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
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cena člen / nečlen ČIIA

PRAKTICKá 
REAlIZACE 
AUdITU 
vNITřNíCh 
PřEdPISů

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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16292
AUdIT 
INTEgROvANÉhO 
SYSTÉMU říZENí 
INFORMAČNíCh 
A KOMUNIKAČNíCh 
TEChNOlOgIí

číslo semináře (variabilní symbol) 

16291

Přípravný kurz  
ke zkouškám CIA 

(Certifikovaný interní auditor)

I. část
Základy interního auditu 

(2 dny)
20.–21. září 2016

II. část
Praxe interního auditu

(2 dny)
25.–26. října 2016

III. část
Znalosti interního auditu

(3 dny)
14.–16. listopadu 2016

21. lISTOPAdU 2016

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 možnosti 
konzultace v rámci případové studie 
z oblasti auditu zaměřeného na in-
tegrovaný systém řízení informač-
ních a komunikačních technologií.

OBSAh

•   Integrovaný systém řízení infor-
mačních technologií:

•   Úvod: trendy, terminologie, vý-
voj, problémy a přínosy integra-
ce, dekompozice systému. 

•   Správa a řízení: stanovení rámce 
(cílů, principů, rozsahů a politik) 
a oblastí řízení (zainteresovaných 
stran, benefitů, rizik a zdrojů). 

•   Procesy: postup dekompozice 
subsystémů zajišťujících efekti-
vitu a bezpečnost, pořadí jejich 
zavádění. 

•   Dokumentace: návrh obsahu 
a formy základních dokumentů.

•   Specifika auditu zaměřeného 
na integrovaný systém řízení ICT:

•   Řízení auditu. 
•   Auditních procesů. 
•   Použití nástrojů. 
•   Vedení dokumentace.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

21. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Veronika Jeřábková, 
Dům zahraniční spolupráce

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory, příp. pracovníky  
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
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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) 

16294
číslo semináře (variabilní symbol) 

16293
AUdIT ÚČETNí 
ZávěRKY 
vYBRANýCh 
ORgANIZACí

PREZENTAČNí 
dOvEdNOSTI

»

•   Testy věcné správnosti.
•   Vyhodnocení důkazních infor-

mací.
•   Zpráva.
•   Případová studie: Plán postupu 

při auditu účetní závěrky.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

22.–23. lISTOPAdU 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 správy a veřejných financí, ja-
kými jsou OSC státu a jimi zřízené 
organizace, ÚSC (kraje, Magistrát-
ní města, obce) a jimi zřizované or-
ganizace.

Cíl SEMINářE

Cílem dvoudenního semináře je se-
známit posluchače s cíli, metoda-
mi a postupy při auditu účetní zá-
věrky vybraných organizací (OSS 
– ministerstva a jim podobné orga-
nizace, Územní samosprávné cel-
ky tj. kraje, obce, regionální rady 
a příspěvkové organizace).

OBSAh

1. rámec auditu účetní závěrky:
•   Předmět, cíl, poslání, volba pří-

stupu.
2. Principy auditu: 
•   Auditní riziko, významnost; do-

kumentace, komunikace.
3. Metody auditu účetní závěrky:
•   Stanovení strategie.
•   Analytické postupy.
•   Riziková analýza – vyhodnocení.
•   Stanovení kritérií, výběry, vzorky.
4. Výběr metod a nástrojů: 
•   Testy spolehlivosti.

22. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

PhDr. Luděk Vajner
ÚROvEň

Pro všechny úrovně.
URČENO PRO 

Manažery, specialisty, studenty, 
obchodníky, asistentky.
Cíl SEMINářE

1. Uvědomit si, co vše vytváří 
úspěch při prezentaci.
2. Naučit se pracovat s jednotlivý-
mi prvky prezentace.
3. Trénink dovednosti prezentovat.
OBSAh

1. Předpoklady úspěšné prezenta-
ce. Prvky prezentace (řečník, audi-
torium, sdělení a ostatní okolnosti).
2. Příprava na prezentaci.
Cíle a hlavní myšlenky prezenta-
ce – přizpůsobení formy a obsahu 
prezentace posluchačům – struk-
tura prezentace – základní pravidla 
vizuální prezentace (jak si napsat 
scénář, informace na slajdech) – 
jak zaujmout posluchače – přípra-
va prostředí – příprava pomůcek 
a jak je používat – nejčastější chy-
by při používání pomůcek – tré-
ma a jak s ní pracovat – příprava 
na diskusi a nepříjemné otázky.
3. Vlastní prezentace. Verbální 
a neverbální komunikace – základ-
ní prvky rétoriky – technika řeči – 
argumentace a její používání – prá-
ce s auditoriem – různé styly pre-
zentování – řešení svízelných situa-
cí při prezentaci – trénink připrave-
né prezentace a její videorozbor.
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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16296
číslo semináře (variabilní symbol) 

16295
PíSEMNOSTI 
vYTvářENÉ 
KONTROlUJíCíMI 
POdlE ZáKONA 
Č. 255/2012 SB., 
KONTROlNíhO řádU  

PERSONálNí 
AUdIT ZAJIŠTěNý 
PROSTřEdNICTvíM 
INTERNíhO AUdITU

»

•   Protokol o kontrole – náležitosti, 
příklad obsahu protokolu o kont-
role a formulací o výsledku kont-
roly. Dodatek k protokolu o kon-
trole. 

•   Vyřízení námitek, příklady for-
mulací aj.

•   Doporučené (nepovinné) písem-
nosti před zahájením, v průběhu 
a po ukončení kontroly.

•   Diskuse k právům a povinnostem 
kontrolujících a kontrolovaných.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

24. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Miroslava Pýchová

ÚROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Kontrolující, kteří provádějí kontro-
lu podle zákona č. 255/2012 Sb., 
např. u příjemců dotací, v příspěv-
kových organizacích, organizač-
ních složkách státu i v jiných ob-
lastech a také pro interní audito-
ry, kteří auditují kontrolní systémy 
příp. je zajímají práva a povinnosti 
při vnější kontrole. 

Cíl SEMINářE

Předat zkušenosti z výkonu kontro-
ly podle kontrolního řádu, upozor-
nění na problematické oblasti. 

OBSAh

•   Obsah a náležitosti dokumen-
tace, kterou vytvářejí kontrolu-
jící od roku 2014 podle záko-
na č. 255/2012 Sb. Na konkrét-
ních příkladech bude vysvětleno 
čeho se vyvarovat, příp. co neo-
pomenout při tvorbě příslušných 
písemností.

•   Záznam o úkonech předcházejí-
cích kontrole.

•   Pověření ke kontrole. Oznámení 
o zahájení kontroly.

•   Prohlášení o nepodjatosti. Usne-
sení o podjatosti/nepodjatosti.

•   Vyžádání kontrolních podkladů.

23. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Chmelík, CIA, 
Česká spořitelna

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří si chtějí rozšířit znalosti v ob-
lasti personální audit či plánují rea-
lizaci personálního auditu ve vlast-
ní organizaci.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se základní-
mi pojmy a nástroji v oblasti perso-
nálního auditu a dát návod na jeho 
provedení. 

OBSAh

•   Personální audit a možnosti jeho 
využití.

•   Audit lidských zdrojů, audit per-
sonálních procesů, organizač-
ní audit.

•   Metody, výstupy, omezení.
•   Audit vybraných personálních 

procesů.
•   Výběr pracovníků.
•   Motivace a odměňování.
•   Řízení pracovního výkonu.
•   Externí personální audit x interní 

personální audit.
•   Příklady zaměřené na použití 

personálního auditu.

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)

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16299
číslo semináře (variabilní symbol) 

16298
číslo semináře (variabilní symbol) 

16297
PRACOvNěPRávNí 
vZTAhY 

PláNOváNí 
ČINNOSTI ÚTvARU 
INTERNíhO 
AUdITU

POhlEd INTERNíhO 
AUdITORA NA ZáKlAdNí 
ZAdávACí POSTUPY 
dlE NOvÉhO 
ZáKONA O ZAdáváNí 
vEřEJNýCh ZAKáZEK 
Č. 134/2016 SB.

25. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., PhDr., Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen vnitřním audito-
rům, personalistům i manažerům 
zabývajícím se pracovněprávními 
vztahy i dodržováním a prosazová-
ním pracovněprávních předpisů
v organizaci.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit se 
s hlavními oblastmi právní regulace 
individuálních i kolektivních vztahů 
mezi zaměstnanci a zaměstnavate-
li. Hlavní pozornost je věnována cí-
lům a nástrojům regulace pracov-
ních a zaměstnaneckých vztahů, 
obsahu a hlavním oblastem pracov-
něprávních vztahů i nejčastějším 
problémům a nejasnostem v pra-
covněprávních vztazích.

OBSAh 

•   Cíle, obsah a zdroje právní úpra-
vy pracovních vztahů.

•   Regulace individuálních a kolek-
tivních pracovních vztahů.

•   Práva a povinnosti zaměstnanců 
a zaměstnavatelů.

•   Pracovní poměr, jeho náležitos-
ti a druhy, práce konané mimo 
pracovní poměr.

•   Nejčastější úskalí pracovněpráv-
ních vztahů.

•   Protidiskriminační legislativa.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

25. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. radek Kánský, CIA,
České dráhy

ÚROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Interní auditory včetně manažerů 
útvaru interního auditu.

Cíl SEMINářE

Poskytnout účastníkům semináře 
vhodné rady a další informace pro 
vytváření a naplňování plánů inter-
ního auditu, diskuse nad praktic-
kými příklady, zdokonalení znalostí 
celkové problematiky.

OBSAh

•   Druhy plánů interního auditu.
•   Vstupy pro sestavení plánů inter-

ního auditu.
•   Audit universe.
•   Zdroje interního auditu.
•   Naplňování plánu interního audi-

tu, procesní pojetí vytvoření a re-
alizace plánu.

•   Co vše vyplývá z Mezinárodního 
rámce profesní praxe IA?

•   Naplňování operativních potřeb 
„zákazníků“ interního auditu.

•   Reporty k plnění plánu, vhod-
né KPI.

•   Nastavení metodiky v útvaru in-
terního auditu.

•   Praktické příklady – nalezení ře-
šení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

24. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Pavel Bláha,
Úřad práce Čr

ÚROvEň

Pro účastníky, kteří znají proces za-
dávání VZ.

URČENO PRO

Pro kontrolory a interní auditory, 
kteří kontrolují proces výběrových 
řízení. Pro všechny, kteří chtějí být 
seznámeni se změnami v zadáva-
cím řízení.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky se zásadními 
změnami, které nový zákon do za-
dávání VZ přináší v základních za-
dávacích postupech a přístupy in-
terního auditora k aplikaci k záko-
nu o zadávání VZ.

OBSAh

•   Postupy veřejných zadavatelů 
v následujících druzích řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb.,

•   Veřejné zakázky malého rozsahu.
•   Zjednodušené podlimitní řízení.
•   Otevřené podlimitní i nadlimit-

ní řízení.
•   Užší řízení.
•   Jednací řízení bez uveřejnění 

a s uveřejněním.

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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16301
číslo semináře (variabilní symbol) 

16300
JAK NEvYhOřET 
– SEMINář 
O „BURN OUT 
SYNdROMU“

FINANČNí AUdIT 
MAJETKU – 
ORgANIZAČNí SlOŽKY 
STáTU A ÚZEMNě 
SAMOSPRávNÉ CElKY

»

•   Teoretické části budou věnová-
ny cca 3 hodiny, zbytek dne bu-
dou prezentovány výpovědi lidí, 
kteří si burn out syndromem pro-
šli (případové studie, videozá-
znamy, film).

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

29. lISTOPAdU 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

Získat informace o problematice 
syndromu vyhasnutí.
Získat informace o možnostech 
prevence syndromu vyhasnutí.
Sdílet zkušenosti s ostatními účast-
níky 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.
•   Diskuse.

28. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Pavel Bláha,
Úřad práce Čr
ÚROvEň

Pro všechny úrovně.
URČENO PRO

Pro účastníky, kteří zajišťují účto-
vání o majetku a kteří posuzují spl-
nění účetních předpisů v oblas-
ti majetku.
Cíl SEMINářE

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

•   Právní předpisy pro FA majetku.
•   Vývojový diagram základních 

majetkových operací s výstupy 
do oblasti rozpočtu a účetnictví.

•   Přehled základních zásad, které 
musí být při pořízení, správě ma-
jetku a účetním vyjádření majetko-
vých operací dodrženy a při finanč-
ním auditu jejich dodržení ověřeno.

•   Základní dělení majetku + vývo-
jový diagram majetku.

•   Další syntetické účty s vazbou 
na FA majetku.

•   Praktická analýza rozvahy a vý-
sledovky.

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

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16303
číslo semináře (variabilní symbol) 

16302
AUdIT PROCESU 
NáKUPU

JAK SPRávNě 
PRACOvAT 
S INTERNí 
dOKUMENTACí, 
SMěRNICEMI 
A NORMAMI

»

30. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Petr Barnat, MBA,  
ČEZ

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti (komerce, veřejný sektor).

Cíl SEMINářE

Na modelových situacích demon-
strovat metody přístupu k audito-
vání jednotlivých částí procesu ná-
kup.

OBSAh

•   Zhodnocení rizik.
•   Zařazení auditu nákupu do plá-

nu.
•   Definice rozsahu auditu nákupu.
•   Příprava.
•   Výkon auditu – využití auditních 

technik.
•   Posouzení prvků vnitřního kont-

rolního systému procesu nákup.
•   Formulace a komunikace vý-

sledků.
•   Monitoring plnění nápravných 

opatření.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

•   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 

29. lISTOPAdU 2016 

PřEdNáŠEJíCí

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt, 
Krutol; 
RNDr. Jiří Weinberger 

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.
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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) 

16305
číslo semináře (variabilní symbol) 

16304
KdY MůŽE 
POvAŽOvAT 
AUdITOR 
SvÉ důKAZY 
ZA dOSTATEČNÉ

INTERNí 
I ExTERNí AUdITY 
POdlE NORMY 
ISO 19011 

»

Chyby auditorů.
•   Vztah mezi dostatečností a spo-

lehlivostí.
•   Dostatečnost důkazů = čtvrtina 

úspěchu auditora.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

1. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. František Orság, CIA

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

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

Dostatečnost auditních důkazů 
z hlediska požadavků.
•   Standardů IIA.
•   Managementu auditovaných 

útvarů.
•   Správních, dozorčích a jiných 

rad a výborů.
Dostatečnost pomocí statistických 
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.

30. lISTOPAdU 2016

PřEdNáŠEJíCí

Jiráňová Ludmila,  
ČHMÚ

ÚROvEň

Pro začátečníky i pokročilé.

URČENO PRO

Interní auditory, ale i pro vedoucí 
pracovníky.

Cíl SEMINářE

Platné normy v praxi.

OBSAh

•   Organizace a její pohled.
•   Norma ISO 19011 v praxi.
•   Plánování a příprava na inter-

ní audit.
•   Vlastní provádění interního audi-

tu přímo na místě.
•   Vyhodnocení a závěr interního 

auditu.
•   Dokumentace k provádění čin-

ností IA.
•   Příprava na externí audit a dal-

ší postupy.
•   Praktické příklady IA z oblastí – 

práce inventarizační, likvidační 
a škodní komise.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16307
číslo semináře (variabilní symbol) 

16306
AUdIT říZENí 
SPOlEČNOSTI – 
BENEFITY A RIZIKA 
PRO SPOlEČNOST 
A AUdITORY

JAK PSáT AUdITNí 
ZPRávU A JAK JI 
PREZENTOvAT

»

2. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Veronika Fričová, PhD., CFSA,
ČSOB poisťovňa

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.
•   Followup.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

•   Nejčastější řešená témata: 
•   Zvládání emocí a zachování klidu 

v nepříjemných momentech. 
•   Jak se nenechat vykolejit a za-

bránit oblíbené „myšlenkové pa-
ralýze“ v okamžiku, kdy potřebu-
jeme rychle zareagovat. 

•   Jak se bránit proti nefér jednání 
a některým manipulačním takti-
kám a sám zůstat korektní. 

•   Techniky a metody, jak efektivně 
vést jednání a získat součinnost.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

1.–2. PROSINCE 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Ing. radek Kánský, CIA;  
Ing. Hana Ondrušková 

ÚROvEň

Začátečníci i pokročilí.

URČENO PRO

Interní auditory včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

Cíl SEMINářE

Naučit účastníky semináře vytvářet 
atraktivní a objektivní auditorské 
zprávy, které uspokojí požadavky 
zákazníků interního auditu. Zvlád-
nutí náročných komunikačních si-
tuací včetně momentů s vypjatými 
emocemi, obtížného vyjednávání 
nebo zvládnutí pokusů o nefér jed-
nání a přitom sám nebýt nefér.

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.
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16308
vývOJ dOhlEdU 
A REgUlACE říZENí 
OPERAČNíhO 
RIZIKA, RIZIK IS/IT 
A RIZIK SPOJENýCh 
S OUTSOURCINgEM

»

•   Regulace outsourcingu a cloud 
computingu.

•   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

5. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Martin Fleischmann, Ph.D., 
Česká národní banka

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

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 dohle-
du nad IS/IT v bankách. Objasnit 
požadavky, očekávání a přístup re-
gulátora při výkonu dohledu v ob-
lasti řízení operačního rizika. Zhod-
notit možnosti zohlednění součas-
ných turbulentních trendů mění-
cích dosavadní způsoby využívá-
ní IS/IT v regulaci a při výkonu do-
hledu v oblasti IS/IT, outsourcingu 
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.
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16310
číslo semináře (variabilní symbol) 

16309
AUdIT 
A CERTIFIKACE 
ISO 9001 
v PříSPěvKOvýCh 
ORgANIZACíCh

AUdIT 
BEZPEČNOSTNíCh 
OPATřENí A ZáKON 
O KYBERNETICKÉ 
BEZPEČNOSTI

»»

6. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Anna Stanková

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Osoby zabývajícími se systémem 
kvality a dále pro profesní audito-
ry ISO i dočasné auditory z řad za-
městnanců společnosti.

Cíl SEMINářE

Přiblížení problematiky auditů ISO, 
které jsou potřebné pro prokázá-
ní, že systém kvality (ISO) je na-
staven, rozvíjen a dozorován pro-
váděním auditů hlavních požadav-
ků normy ISO 9001:2015. Úče-
lem auditů ISO je prověřit, zda čin-
nosti ve společnosti jsou prováděny 
ve shodě s požadavky normy a zda 
tyto postupy jsou efektivní a účin-
né 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 audi-
tů ISO. Specifika příspěvkových 
organizací ve vztahu k systému 
kvality.

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

OBSAh

•   Úvod – Směrnice pro auditová-
ní systému managementu podle 
ČSN EN ISO 19 011.

•   Úvod do problematiky audi-
tu ISMS.

•   Bezpečnostní opatření podle vy-
hlášky o kybernetické bezpeč-
nosti.

•   ISO/IEC 27 001 a další normy, 
související s auditem ISMS.

•   Srovnání požadavků ve vyhláš-
ce o kybernetické bezpečnosti 
s normou ISO/IEC 27 001.

•   Audit organizačních bezpečnost-
ních opatření.

•   Audit technických bezpečnost-
ních opatření.

•   Softwarové nástroje.
•   Praktické příklady.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška

5. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Martin Konečný,  
Národní centrum kybernetické  
bezpečnosti

ÚROvEň

Pro pokročilé, doporučená znalost 
problematiky managementu ICT 
bezpečnosti a znalost auditu.

URČENO PRO

Auditory kybernetické bezpečnos-
ti. Správce kritické informační in-
frastruktury. Správce významných 
informačních systémů. Odborníky 
z oblasti kybernetické bezpečnos-
ti (manažery, architekty, konzultan-
ty atd.).

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s komplexní problematikou 
auditu systému řízení bezpečnos-
ti informací (ISMS) a auditu bez-
pečnostních opatření podle vyhláš-
ky č. 316/2014 Sb., o kybernetic-
ké bezpečnosti. Posluchači se bě-
hem semináře nejprve krátce se-
známí s obecnou problematikou 
auditování systému managemen-
tu podle ČSN EN ISO 19 011, poté 
se postupně zaměří na audit ISMS 
a konkrétněji na audit bezpečnost-
ních opatření, která vyplývají z vy-
hlášky o kybernetické bezpečnosti. 
Seminář je obohacen o praktické 
příklady a odkazy na další doporu-
čené informační zdroje. 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16311
METOdIKA výKONU 
řídíCí KONTROlY – 
POhlEd AUdITORA 
(CERTIFIKOvANý 
KURZ dlE ZáKONA 
312/2002 SB.)

»

•   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, majetkové operace.

Doklad o provedení řídící kontroly:
•   Povinné náležitosti, typy dokla-

dů.
•   Archivace.

Specifika řídící kontroly v různých 
organizací:
•   OSC, ÚSC, PO.
•   Malé organizace.

Řídící kontrola a informační sys-
témy:
•   Praktické příklady řešení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–15.00 přednáška

6. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Michal Hájek,  
Dynatech 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky příspěvkových 
organizací jako zodpovědné osoby 
za nastavení řídící kontroly v orga-
nizaci, interní auditory příspěvko-
vých organizací a vedoucí pracov-
níky zřizovatelů příspěvkových or-
ganizací, kteří metodicky pomáhají 
a usměrňují nastavení vnitřního ří-
dícího a kontrolního systému.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je seznámit po-
sluchače s výkonem řídící kontro-
ly v organizacích veřejné správy. 
Seminář cílí na všechny typy orga-
nizací (OSS, ÚSC, PO, malé orga-
nizace), vysvětluje jejich specifika 
pro výkon řídící kontroly a posky-
tuje praktický návod k výkonu řídí-
cí kontroly na příkladech nejběžněji 
používaných typů finančních a ma-
jetkových operací. Seminář je akre-
ditován MV Čr. 

OBSAh

Princip řídící kontroly:
•   Legislativní a metodické dopo-

ručení.
•   Vysvětlení finančních a majetko-

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

– kontext organizace. 
– vyšší zapojení managementu 
společnosti. 
– plánování opatření k odstranění 
(minimalizaci) rizik a využití mož-
ných příležitostí. 
– aplikovatelnost požadavků normy 
v příspěvkových organizacích. 
– vyšší vypovídající schopnost au-
ditů. 
•   Příručka kvality – nepovinná, Po-

litika kvality, Kontext organiza-
ce, Strategické cíle  a priority or-
ganizace.

•   Manuál pro provádění audi-
tů 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.
•   Formuláře pro provedení auditu.

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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16313
číslo semináře (variabilní symbol) 

16312
SChvAlOváNí 
výdAJů 
PříSPěvKOvÉ 
ORgANIZACE

říZENí RIZIK 
– PříPAdOvá 
STUdIE

»»

7. PROSINCE. 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Sikora,
Magistrát města Havířova

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí zaměstnance příspěvko-
vých organizací (ředitele, ekono-
my, hlavní účetní a interní audito-
ry) a kontrolory vykonávající veřej-
nosprávní kontrolu příspěvkových 
organizací.

Cíl SEMINářE

Seznámení s uplatňováním schva-
lovacích postupů v praxi příspěvko-
vých organizací, upozornění na po-
vinnosti příkazců operací, správců 
rozpočtu a hlavních účetních. Vy-
světlení možných způsobů schva-
lování budoucích veřejných výda-
jů a seznámení s aktuálním stavem 
legislativy v oblasti kontroly a jeho 
dopadem na vnitřní kontrolu pří-
spěvkových organizací.

OBSAh

•   Právní rámec, novinky a změny 
v legislativě. 

•   Veřejné výdaje.
•   Osoby zajišťující předběžnou 

kontrolu výdajů.
•   Schvalování budoucích výda-

jů (schvalovací postupy v roce 
2017).

•   Následná kontrola výdajů (inter-
ní a externí). 

•   Základní druhy výdajů příspěvko-
vých organizací z hlediska zdro-
jů krytí.

•   Monitoring, reporting aktuální ri-
zikové pozice vedení – zdůrazně-
ní významu řízení rizik pro spo-
lečnost. 

•   Diskuse – problémové okruhy.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

7. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

JUDr. Eduard Jeleň, CIA, CrMA,
České dráhy 

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 
(projekt Corporate Governance). 

•   Základní dokumentace systému 
řízení rizik (politika, statut VŘr, 
manuál). 

•   Hlavní dokumenty – karta rizi-
ka, katalog rizik. IS/IT podpora 
v systému řízení rizik. 

•   Ukázat praktické zkušenos-
ti a základní metody oceňová-
ní rizik, (Earnings@risk,  Cash 
Flow@risk).
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16314
výBORY 
PRO AUdIT 

»

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. modifi-
kace z roku 2013 a jeho mož-
né využití. 

•   Výbor pro audit jako prvek ŘKS 
a současně dohledový orgán nad 
ním.

•   Funkce výboru pro audit, jejich 
předpoklady a naplňování.

•   Formální předpoklady. 
•   Začlenění do organizační struk-

tury.
•   Dohled/sledování systému vnitř-

ního řízení a kontroly.
•   Monitorování sestavování účet-

ní závěrky.
•   Úloha při posuzování nezávislosti 

a výběru statutárního auditora. 
•   Informační a komunikační vazby.
•   Pravidla a možné postupy při za-

jišťování funkcí výboru pro audit.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška

8. PROSINCE 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 kon-
trolních 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.

OBSAh

•   Výbory pro audit jako jeden 
z mezníků vývoje řídicího a kont-

•   Investiční výdaje (schvalování, 
dodržování rozpočtové kázně).

•   Časté chyby při schvalování vý-
dajů příspěvkových organizací.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 přednáška



66

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) 

16316
číslo semináře (variabilní symbol) 

16315
FINANČNí 
PláNOváNí 
A říZENí 
OBěŽNÉhO 
MAJETKU

PERSONálNí 
A ORgANIZAČNí 
AUdITY

»

•   Řízení ostatních složek pracovní-
ho kapitálu. 

•   Operativní řízení měnových, fi-
nančních a kreditních rizik. 

•   Plánování versus skutečnost – 
analýza odchylek.

ČASOvý ROZvRh

09.00–12.00 přednáška

8. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA,
Tyllco

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je představení me-
tod finančního plánování a nástrojů 
řízení Cash Flow a ostatních složek 
pracovního kapitálu.

OBSAh

1. Finanční řízení podniku.
a) Finanční plánování a prognó-
zování:
•   Podnikové plánování:
Základní plánovací problémy. 
Expertní metody podnikového plá-
nování. 
Statistické metody podnikového 
plánování.
•   Riziko v podnikovém plánování:
Typologie rizik. 
Nástroje analýzy rizika. 
Nástroje řízení rizika.
•   Rozpočty:
Funkce a využití rozpočtů. 
Typy rozpočtů.
•   Finanční plánování:
Výnosy; Náklady.

b) Řízení Cash Flow:
•   Sestavení výkazu Cash Flow. 
•   Cash Flow forecasting. 
•   Řízení pohledávek ve firmě. 

8. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., PhDr., Ing. Jan Urban, CSc., 
Consilium Group

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Seminář je určen manažerům a spe-
cialistům z oblasti vnitřního auditu, 
personálního řízení, organizačního 
rozvoje i dalších oblastí zabývajících 
se zdokonalování řízení a vnitřního 
uspořádání organizace i zvyšováním 
kvality lidských zdrojů. 

Cíl SEMINářE

Seminář se zaměřuje na cíle, meto-
dy a předpoklady personálních a or-
ganizačních auditů, a to jak podni-
katelských organizacích, tak ve ve-
řejné a neziskové sféře. Zabývá se 
tím, na co tyto audity zaměřit, jak 
formulovat jejich závěry a doporu-
čení i jak závěry prezentovat. 

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



67

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

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

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16319
číslo semináře (variabilní symbol) 

16318
číslo semináře (variabilní symbol) 

16317
JAK PSáT AUdITNí 
ZPRávU

JAK S K TOMU 
dOKOPAT ANEB 
PROKRASTINACE 
A EFEKTIvITA 
PRáCE

FINANČNí 
ANAlýZA 
A TRANSFEROvÉ 
CENY

9. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Blanka Adámková,  
Česká pošta

ÚROvEň

Pro začátečníky i pokročilé.

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

9. PROSINCE 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 zvládá-
ní věcí, které mohou někdy ničit vý-
sledky a přidávat nám na stresu. Po-
mocí uvědomění některých důleži-
tých principů je pak člověk za „mini-
mální náklady“ odměněn výrazným 
zlepšením v oblasti zvládání 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

8. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MBA.,
Tyllco

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMINářE

Cílem semináře je představení me-
tod finanční analýzy, řízení hodno-
ty podniku. Samostatnou kapitolou 
bude diskuse problematiky transfe-
rových cen.

OBSAh

a) Finanční analýza a zdroje:
•   Základní metodický aparát fi-

nanční analýzy (analýza abso-
lutních, poměrových a rozdílo-
vých ukazatelů). 

•   Zdroje dat pro finanční analýzu 
(úprava účetních výkazů). 

•   Současné trendy a přístupy vyu-
žívané k zjištění skutečné finanč-
ní výkonnosti firmy (EVA, MVA). 

•   Objektivní určení nákladů na ka-
pitál (WACC, CAPM). 

•   Finanční zdroje a jejich získávání. 
•   Rizikový kapitál jako zdroj finan-

cování podnikání.
b) Transferové ceny:
•   Metodologie transferových cen. 
•   Legislativa týkající se transfero-

vých cen. 
•   Případové studie na stanovení 

transferových cen.

ČASOvý ROZvRh

13.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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) 

16321
číslo semináře (variabilní symbol) 

16320
INTERNí AUdIT 
ZAMěřENý 
NA POdvOdNÉ 
JEdNáNí

KOMPlExNí 
říZENí RIZIK 
Od A dO Z

»

12.–13. PROSINCE 2016

Dvoudenní seminář

PřEdNáŠEJíCí

Ing. radek Ščotka, MBA, 
Argeus

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky, interní audito-
ry, kontrolní pracovníky, manažery.

Cíl SEMINářE

Cílem je vysvětlit si indikátory pod-
vodného jednání, ukázat možnos-
ti předcházení podvodnému jed-
nání a zvládnout proces odhalová-
ní podvodů.

OBSAh

•   Definice podvodů.
•   Indikátory podvodů.
•   Předcházení podvodnému jed-

nání.
•   Zvládání rizikových oblastí pod-

vodů.
•   Odhalování podvodů.
•   Práce s riziky podvodu.
•   Šetření interního auditu.
•   Auditorské postupy pro vyšetře-

ní podvodu.
•   Forenzní vyšetřování.
•   Ukázky softwarových aplikací, 

které zpracovávají rizika podvod-
ného jednání.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

•   Identifikace rizik v praxi (zdroje, 
postup, techniky).

•   Analýza rizik a jejich faktorů, zá-
vislost rizik.

•   Mapa rizik a její sestavení, gra-
fické varianty mapy. 

•   Monitorování a vykazování, výka-
zy, postupy a evidence.

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

•   Audit a hodnocení dosažené 
úrovně komplexního řízení rizik. 

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

12. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Doc., Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA, 
Ey

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Vedoucí pracovníky / interní au-
ditory / manažery / koordinátory / 
vlastníky / analytiky rizik a zájemce 
z podniků i veřejné správy potřebu-
jící koncentrovaný přehled moder-
ní praxe řízení rizik s řadou praktic-
kých 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. 

•   Komplexní přístup k řízení rizik 
a jeho součásti.

•   Současné standardy nejlepší pra-
xe řízení rizik – praktická ukázka.

•   Strategie, principy a politika ří-
zení rizik v podnicích a veřej-
né správě. 

•   Organizace řízení rizik a její 
praktická realizace 
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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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16324
číslo semináře (variabilní symbol) 

16323
číslo semináře (variabilní symbol) 

16322
PROvěřENí 
vNITřNíhO 
řídICíhO 
A KONTROlNíhO 
SYSTÉMU

AUdIT říZENí 
FYZICKÉ 
BEZPEČNOSTI 
ORgANIZACE

AUdIT MAJETKU 
dlE PRINCIPů 
COSO – OSC 
A ÚSC

14. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Jan Chmelík, CIA, 
Česká spořitelna

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 diskuse 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

14. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. Petr Grešl;  
Ing. richard Michálek,  
rOGIT 

ÚROvEň

Pro středně pokročilé.

URČENO PRO

Auditory středních a velkých firem, 
zpracovávajících citlivé údaje, nebo 
jinak chráněná data a informace.

Cíl SEMINářE

Je vytvořit si přehled o způsobech 
a možnostech řešení bezpečnosti 
v oblasti fyzických kontrol. Výstupem 
semináře tak bude kontrolní list pro 
oblast fyzické bezpečnosti objektu 
s různými režimovými prostory.

OBSAh

•   Perimetry ochrany, jejich nasta-
vení a opatření k jejich ochraně.

•   Kamerové systémy a podmínky 
jejich provozu.

•   EPS, EZS, vstupní kartové systé-
my, biometrická ochrana.

•   Klíčové hospodářství.
•   Trezorové místnosti a archivy.
•   Režimová pracoviště.
•   Datacentra a serverovny.
•   Podpůrné systémy – napájení, 

klimatizace, záplavová čidla.
•   Dokumentace – servisní deníky, 

revize, vstupní knihy.
•   Reakce na narušení.
•   Velíny – soukromé agentury, Po-

licie Čr.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

13. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. Pavel Bláha,
Úřad práce Čr

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Pro účastníky, kteří zajišťují účto-
vání o majetku a pro ty, kteří po-
suzují splnění účetních předpisů 
v oblasti majetku.

Cíl SEMINářE

Seznámit účastníky s provedením 
uceleného auditu majetku dle prin-
cipů COSO.

OBSAh

•   Možnost využití principů COSO 
v oblasti auditu majetku OSS 
a ÚSC.

•   Audit systému hospodaření 
s majetkem.

•   Finanční audit majetku.
•   Audit výkonu v oblasti majetku.
•   Praktický příklad provedení audi-

tu majetku.

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)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16326
číslo semináře (variabilní symbol) 

16325
hOdNOCENí 
ÚČINNOSTI 
vNITřNíhO 
KONTROlNíhO 
SYSTÉMU 
vE vEřEJNÉ SPRávě

vEřEJNÉ 
ZAKáZKY MAlÉhO 
ROZSAhU

»

•   Příklady interního auditu souladu 
nastaveného VKS:

•   Předběžná řídící kontrola příjmů. 
•   Předběžná řídící kontrola výdajů. 
•   Průběžná a následná řídící kon-

trola. 
•   Dodržování 3E, vyloučení nebo 

zmírnění rizik.

ČASOvý ROZvRh

09.00–16.00 přednáška

15. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CrMA, Eurodan 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory připravující se 
na provedení auditu VKS, řídící 
pracovníky odpovědné za VKS.

Cíl SEMINářE

Úvodem semináře budou vysvětle-
ny legislativní požadavky na vnitř-
ní kontrolní systém organizací ve-
řejné správy, včetně aktuálních 
změn rozpočtových pravidel a no-
velizace zákona o finanční kont-
role ve VS. Na základě zkušenos-
tí lektora a uznávané praxe bude 
probrána formalizace VKS v orga-
nizaci, zejména úprava odpověd-
ností, nastavení zásad a vymeze-
ní postupů ve vnitřních předpisech, 
a dále způsob definování kritérií 3E 
v podmínkách VS. 

OBSAh

•   Právní požadavky na vnitřní kon-
trolní systém organizací VS.

•   Formalizované nastavení VKS, 
úprava odpovědností, zásad 
a postupů.

•   Hodnocení účinnosti VKS inter-
ním auditem:

•   Posouzení souladu. 
•   Naplňování kritérií účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti. 

15. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

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

ÚROvEň

Pro všechny úrovně. 

URČENO PRO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy 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 Metodického pokynu pro ob-
last zadávání zakázek pro progra-
mové období 2014–2020 na spo-
lufinancované veřejné zakázky ma-
lého rozsahu a zákona o veřejných 
zakázkách na příkladech z praxe.

OBSAh

VZMr:
•   Závazná pravidla vyplývající ze 

ZVZ.
•   Obecné způsoby zadávání – 

právní rámec.
•   Aplikace Metodického pokynu 

pro oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014–2020.

•   Příklady z praxe – posouzení po-
chybení.

ČASOvý ROZvRh

09.00–14.00 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)

2 500 (s dPh 3 025)
2 900 (s dPh 3 509)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

16329
číslo semináře (variabilní symbol) 

16328
číslo semináře (variabilní symbol) 

16327
ČlOvěK – 
NEJvěTŠí 
BEZPEČNOSTNí 
RIZIKO

vEřEJNá POdPORA 
vE STRUKTURálNíCh 
FONdECh – SKOTSKá 
ZKUŠENOST 
S PROJEKTY

SPRávNí řád 
vE vEřEJNÉ 
SPRávě

16. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. radek Kučera, 
T-Mobile

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Interní auditory a interní vyšetřova-
tele všech úrovni ve společnostech.

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

09.00–12.00 přednáška

15. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Alan Coleman, oddělení veřejné  
podpory a územních programů, 
Skotská vláda. 

ÚROvEň

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Řídící orgány a jejich zprostředku-
jící subjekty, pověřené auditní sub-
jekty a jiné kontrolní orgány imple-
mentace. 

Cíl SEMINářE

V rámci semináře se posluchači 
na praktických příkladech sezná-
mí se zkušenostmi Velké Británie 
s implementací programů v minu-
lých programových obdobích, jakož 
i jednání s Evropskou komisí. Pre-
zentace je založena na praktických 
a konkrétních zkušenostech, rea-
lizovaných projektech a řešených 
úskalích. 

OBSAh

•   Programy a projekty, které spa-
dají pod veřejnou podporu. 

•   Příprava projektů, které zakládají 
veřejnou podporu.

•   Vyjednávání s DG Competition 
k jednotlivým projektům.

•   Implementace projektů.
•   Kontrola.
•   Doporučení a nabytá zkušenost.

ČASOvý ROZvRh

09.00–13.00 přednáška
Seminář je veden v angličtině  
s tlumočením do češtiny.

15. PROSINCE 2016

PřEdNáŠEJíCí

Mgr. yvona Pražáková,
Úřad práce Čr

ÚROvEň

Pro začátečníky i pro pokročilé. 

URČENO PRO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né správy, jakými jsou organizač-
ní složky státu a jimi zřízené orga-
nizace.

Cíl SEMINářE

Připravit účastníky semináře na zá-
klady správního řízení, jeho vedení, 
přes formy doručování až po oprav-
né prostředky.

OBSAh

•   Zásady řízení. 
•   Povinnosti správního orgánu.
•   Podání a jeho náležitosti, vedení 

správního řízení.
•   Výsledek správního řízení a způ-

soby doručování.
•   Možné opravné prostředky.
•   Praktické ukázky judikátů.

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)

číslo semináře (variabilní symbol) 

16330
METOdIKA ITIl® 
– říZENí IT 
SlUŽEB (PROCESY 
A AUdIT)

»

•   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

19. PROSINCE 2016 

PřEdNáŠEJíCí

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt.,
Krutol

ÚROvEň 

Pro všechny úrovně.

URČENO PRO

Odborníkům, interním auditorům 
a specialistům z útvarů/odborů in-
formatiky, které zajímá seznámit 
se s procesním řízením IT služeb 
za pomoci „IT Infrastructure Libra-
ry“. Což může být mj. předpokla-
dem pro systém řízení IT, certifika-
ci ISO a/nebo i kompatibilitu s le-
gislativou.

Cíl SEMINářE

Seznámit blíže účastníky s metodo-
logií ITIL (v3 Edition 2011).
Zorientujeme se, jakým způsobem 
se má nastavit očekávání mezi IT 
a uživatelem (zákazníkem).
Seminář seznámí účastníky s prin-
cipy „metodiky“ ITIL®, pomocí 
které lze mj. certifikovat nebo audi-
tovat 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..

více na str. 76–77

více na str. 78–79
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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“.

InfoRMACe 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 osTATníCh 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. 

I. část Základy interního auditu (2 dny) 20.–21. září 2016
  (závazné směrnice iPPf; základy vnitřní kontroly a řízení;  

nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu)
lektor: ing. robert Pecha, cia, crMa (UniPetrol SerViceS)

CenA kuRZu 

 člen Čiia  7 900  (s DPH 9 559)
 nečlen Čiia  9 900  (s DPH 11 979)

II. část Praxe interního auditu (2 dny)  25.–26. října 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. robert Pecha, cia, crMa (UniPetrol SerViceS)

CenA kuRZu

 člen Čiia  7 900  (s DPH 9 559)
 nečlen Čiia  9 900  (s DPH 11 979)

III. část Znalosti interního auditu (3 dny) 14.–16. listopadu 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. Michal Čup, cia, acca (kPMG)
 ing. Pavel Dlouhý, acca, (cSc czech republic)
 ing. Petr Grešl (rogit)
 ing. Petr Hadrava, cia, acca, (Metlife europe limited)

CenA kuRZu

 člen Čiia  10 900  (s DPH 13 189)
 nečlen Čiia  12 900  (s DPH 15 609)

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)



riSk ManaGeMent

TeRMín konání

1. blok 31. října – 3. listopadu 2016
2. blok  14.–15. listopadu 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 30. září 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 

31. října–3. listopadu 
2016

lektoři

II. blok
Ujišťovací 

a poradenské 
činnosti rM

14.–15. listopadu 
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, cia  
(Česká spořitelna), ing. radek ščotka, MBa (argeus), ing. Václav novotný, 
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

77



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.

RoZsAh A ZAjIšTění vZDělávACího PRogRAMu

akademie corporate compliance je koncipovaná 
jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samo-
statně koncipovaných seminářů, které jsou dále  
členěny po půldenních blocích pokrytých různými 
lektory. Jako poslední budou zařazeny praktické  
zkušenosti a uvedení případových studií podle oborů 
činností přítomných posluchačů. Vzdělávací program 
bude zakončen testem pokrývajícím všechna  
probraná témata. lektoři jsou zkušení compliance  
manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z pora-
denských firem poskytujících v této oblasti služby 
na úrovni požadavků právních předpisů a standardů.

TeRMín konání

1. blok  13.–15. září 2016
2. blok  20.–22. září 2016

CenA

člen  19 600 (s DPh 23 716)
nečlen  21 600 (s DPh 26 136)

slevA

Časová:
registrace do 12. srpna 2016 10 %

konTAkT

Tereza bubníková,
bubnikova@interniaudit.cz, 
tel: 222 263 761
www.interniaudit.cz

coMPliance

AkADeMIe CoRPoRATe CoMPlIAnCe
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coMPliance

CoMPlIAnCe očIMA InTeRního AuDIToRA – 1. čásT  
(Ing. Rodan svoboda, CIA, CICA, CRMA; eurodan)

témata:  Vymezení compliance auditu, co vše z com-
pliance je možné auditovat:

	 •			compliance	audit	jako	jeden	z	typů	audi-
tů, předcházení riziku nesouladu dodržo-
vání předpisů, včetně úmyslných činů.

  nástroje a techniky pro provádění auditů 
operací compliance:

	 •			běžně	využívané	formuláře,	automatizo-
vaná podpora testování souladu.

CoMPlIAnCe očIMA InTeRního AuDIToRA – 2. čásT  
(Ing. Petr grešl; Rogit)

témata:  nástroje a techniky pro provádění auditů 
operací compliance:

	 •			běžně	využívané	formuláře,	automatizo-
vaná podpora testování souladu.

CoMPlIAnCe očIMA ReguláToRA fInAnčního TRhu  
(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  
(juDr. Anna stejskalová; česká spořitelna)

témata:  Zkušenosti z různých oborů – finanční insti-
tuce, soukromý sektor, veřejný sektor, far-
macie.

CoMPlIAnCe v PRAxI – 2. čásT + ZávěRečný TesT   
(juDr. jiří heneberk; Compllex)

témata:  Zkušenosti z různých oborů – finanční 
instituce, soukromý sektor, veřejný sektor, 
farmacie.

  Závěrečný test.

sTRukTuRA vZDělávACího PRogRAMu
2. blok (20.–22. ZáŘí 2016)

sTRukTuRA vZDělávACího PRogRAMu
1. blok (13.–15. ZáŘí 2016)
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CoMPlIAnCe očIMA MAnAžeRA  
(Mgr. filip vančo; home Credit International) 

témata:  Vymezení compliance v rámci řídicího a kon-
trolního systému a z pohledu legislativy:

	 •			Etika	a	integrita,	cíl	ŘKS	dle	COSO,	cor-
porate governance, regulace dle oborů. 

  co, kdo a jak dělá při řízení rizika nesoula-
du, identifikaci, hodnocení a řízení:

	 •		Role	risk	managementu,	compliance,	in-
terního auditu, managementu.

CoMPlIAnCe očIMA CoMPlIAnCe offICeRA 
(juDr. jiří heneberk; Compllex) 

témata:  organizace funkce compliance:
	 •			inspirace	z	finančního	sektoru	(Basel,	

crr, crD iV, lokální obezřetnost), out-
sourcing, co-sourcing.

  Zásady a postupy zajišťování funkce com-
pliance:

	 •			příklad	úpravy	z	finančního	sektoru.

CoMPlIAnCe očIMA ZAMěsTnAnCe – 1. čásT 
(juDr. Anna stejskalová; česká spořitelna) 

témata: Soustava vnitřních předpisů:
	 •			úloha	vnitřních	předpisů	v	organizaci	

z pohledu compliance, optimální nasta-
vení a udržování soustavy předpisů.

  Proškolování, informace a reporting o před-
pisech:

	 •			zásady	compliance	v	oblasti	práce	
s vnitřními předpisy.

CoMPlIAnCe očIMA ZAMěsTnAnCe – 2. čásT  
(bc. Ivo středa, CIA; MoneTA Money bank) 

témata:  Zajišťování kontrol compliance:
	 •			nastavení	odpovědnosti	za	dodržování	

vnitřních předpisů, průběžné compliance 
kontroly,  
formalizace jejich zajišťování.

CoMPlIAnCe Z PohleDu TResTněPRávní 
oDPověDnosTI fIReM   
(Ing. Marek Dandár Cfe, ey) 

témata:  legislativní rámec a zkušenosti s trestně-
právní odpovědností v zahraničí:

	 •			Americký	zákon	Foreign	Corrupt	Practices	
act, britský Uk Bribery act a známé kauzy

   aktuální trendy trestněprávní odpovědnos-
ti v České republice – statistiky a přípa-
dy z praxe. nástroje předcházení možným 
trestním postihům firem.



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 17.–20. října 2016

2. blok 21.–24. listopadu 2016

junIoR

Audit klíčových oblastí veřejné správy   9.–11. listopadu 2016

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 24.–26. října 2016

senIoR

Reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy  5.–7. září 2016

Audit účetní závěrky vybraných organizací   22.–23. listopadu 2016

Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona  

o kybernetické bezpečnosti  28. listopadu – 2. prosince 2016

 

exPeRT/konZulTAnT 

Řízení útvaru interního auditu  28.–30. listopadu 2016

nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality  

interního auditu ve veřejné správě 12.–14. prosince 2016

PŘehleD kuRZů 
PRo veŘejnou sPRávu 
Dle ÚRovně 

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  17.–20. října 2016
2. blok  21.–24. listopadu 2016

PŘIPRAvuje A PoŘáDá

čIIA a Ministerstvo financí 

MísTo konání

čIIA, karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

PŘeDnášejí

ing. Jana Báčová, cia; ing. františek Beckert, cia; 
ing. Jitka kazimírová, cia; ing. Petr kheil; ing. eva 
klímová; ing. Jiří Machát, MSc.; 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

•		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)
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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

vs 68 5.–7. září 2016
uRčeno PRo

interní auditory a další vedoucí pracovníky v orga-
nizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi zřízené organi-
zace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované organizace.  
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 zavedeného  
CSÚIS, základních charakteristik současné účet-
ní legislativy a účetní regulace včetně způsobů vy-
užití datové základny k řídícím a kontrolním proce-
sům a účinného dohledu nad VkS spojenými se sys-
témem účetnictví.

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.

•		Účetní	systém	a	jeho	význam	pro	řídící	a	kontrolní	
systémy veřejných financí.

•		Vybrané	účetní	metody	(obsahové)	a	jejich	dopad	
na vnitřní procesy o přenosu dat do účtáren VÚJ.

•		Výstupy	z	finančního	účetnictví,	způsoby	zveřejně-
ní a interpretace. 

•		Případová	studie:	Časové	rozlišení	a	sestavení	
rozvahy.

CenA kuRZu

člen čIIA 3 200 (s DPh 3 872)
nečlen čIIA 3 600 (s DPh 4 356)
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PŘeDnášejí

ing. františek Beckert, cia; ing. Bc. Josef Brož; 
ing. Jan liška; Mgr. františek orság, cia;
ing. Simona Székelyová, MBa

TeRMín
 vs 70 9.–11. listopadu 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 legislativy 
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 (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 (s DPh 4 840)

AuDIT klíčovýCh oblAsTí veŘejnÉ sPRávy

PŘeDnášejíCí

Mgr. Milan kryštof Čech, DBa; ing. Miroslav  
Čtvrtlík; Mgr. františek orság; ing. ladislava  
Slancová; ing. Josef Vincenec 

TeRMín

 vs 69 24.–26. října 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
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ŘíZení ÚTvARu InTeRního AuDITu
PŘeDnášejíCí

ing. ivana Göttingerová; ing. Daniel Häusler, ing. Jan lokajíček, ing. alena Marcínová,  
ing. šárka nováková, ing. Dana ratajská, ing. Blanka štefanková, ing. Josef Vincenec

TeRMín

 vs 71  28.–30. listopadu 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 říze-

ní 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.

CenA kuRZu

člen čIIA 3 600 (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 (s DPh 4 840)
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PŘeDnášejíCí

ing. igor Barva, cia; ing. Petr Grešl; ing. richard 
Michálek

TeRMín

 vs 72  28. listopadu – 2. prosince 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, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační 
kurz Čiia se základní všeobecnou kvalifikací. kurz se 
opírá především o zákon o kybernetické bezpečnosti.

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 v souladu se záko-
nem o kyberentické bezpečnosti 181/2014 Sb.

PRogRAM

Den 1 a 2 – Zákon o kybernetické bezpečnosti.
•		Zákon o kybernetické bezpečnosti, související vy-

hlášky a nařízení vlády.
•		identifikace aktiv a analýza rizik.
•		Způsoby naplnění organizačních opatření.
•		Způsoby naplnění technických opatření.
•		Požadavky na audit, jeho rozsah a zaměření.

Den 3 – Audit vybraných oblastí řízení IT.
•		řízení outsourcingu dodávaných služeb (smluvní 

vztahy, povinnosti a práva, dopady outsourcingu).
•		testování aplikací (druhy testů, způsoby testování, 

ověřování závěrů testů).
•		Hodnocení architektury řešení (hodnocení technic-

kých důvodů pro volbu JřBÚ – příklady).

Den 4 – Rámec pro řízení IT přesahující požadav-
ky zákona.
•		Správa a řízení provozních procesů informačních 

technologií. 
•		Governance v oblasti it.
•		Plánování a organizace it.
•		Vývoj a nákup it systémů.
•		Provoz it systémů.
•		Monitoring a dohled nad it systémy.

Den 5 – Praktické cvičení a test.
•		Případová studie provedení auditu it formou out-

sourcingu.
•		Diskuse a dotazy.
•		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 Dle ZákonA o kybeRneTICkÉ 
beZPečnosTI



VeřeJná SPráVa 

PŘeDnášejí

ing. františek Beckert, cia; ing. Petra kubíková;
ing. Simona Székelyová, MBa; ing. rodan Svoboda, 
cia, cica, crMa

TeRMín 

 vs 73 12.–14. prosince 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
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Ing. blAnkA ADáMková
Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pra-
covala několik let v útvaru organizace a řízení podniku 
a v útvaru ekonomiky práce. následně se mnoho let za-
bývala problematikou kontrolní činnosti a v této oblas-
ti vykonávala celou řadu vedoucích funkcí včetně funkce 
ředitelky odboru kontroly tehdejšího telekomunikační-
ho operátora. V roce 2004 přešla do České pošty, s.p., 
kde byla vzhledem ke svým odborným znalostem a zku-
šenostem pověřena vybudováním odboru interního audi-
tu a řízení rizik a od této doby je jeho ředitelkou. V této 
funkci přispívá k dalšímu zkvalitňování správy a řízení 
podniku a úrovně řízení rizik ve všech oblastech činnos-
ti České pošty, s.p. 

MgR. MARkÉTA ADáMková
Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně pracovala na pozici advokátní koncipientky v ad-
vokátní kanceláří zaměřující se především na oblast ob-
čanského a obchodního práva. od roku 2011 pracuje 
na odboru práva veřejných zakázek a koncesí Minister-
stva pro místní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí 
legislativního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkla-
du zákona o veřejných zakázkách, jakož i na adminis-
traci zadávacích řízení.

Ing. MARkÉTA AjMová
absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se zamě-
řením na veřejnou správu a regionální rozvoj. Při studiu 
a krátce po jeho dokončení působila v poradenské spo-
lečnosti, která se zabývala zpracováním projektů spo-
lufinancovaných ze strukturálních fondů eU. od roku 
2012 působí v legislativním oddělení odboru práva ve-
řejných zakázek a koncesí na Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj, kde se zabývá zejména výkladem problema-
tiky veřejného zadávání a administrací zadávacích říze-
ní, zároveň taktéž spolupracuje na tvorbě zákona o ve-
řejných zakázkách.

MgR. PeTR bARnAT, MbA
absolvent Metropolitní univerzity v Praze se zaměřením 
na obchodní a patentové právo. Praxe v oblasti interním 
auditu 14 let (bankovní sektor, veřejná správa a energe-
tika). V současné době působí jako Vrchní auditor 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 jed-
natel společnosti rogit, s.r.o. Vedl či se účastnil celé 
řady projektů v české republice i v zahraničí. Dále spo-
lupracuje s Českým institutem interních auditorů (dále 
jen (Čiia) jako garant vzdělávání v oblasti auditu it. 
V předchozím zaměstnání ve společnosti kPMG Čes-
ká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již během vyso-
koškolského studia v roce 1996, pracoval nejdříve v od-
dělení auditu a od roku 1997 se věnoval práci v odděle-

ní 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 interní-
ho auditu ČnB. nyní zastává pozici ředitelky sekce pe-
něžní a platebního styku ČnB. Je držitelkou mezinárod-
ního certifikátu certified internal auditor (cia) a je cer-
tifikována Mezinárodním institutem interních audito-
rů pro hodnocení kvality interního auditu. Členkou Čiia 
je od r. 2000, od r. 2002 do roku 2008 byla viceprezi-
dentkou Čiia pro profesní praxi, zodpovědnou zejména 
za sledování a prosazování nejnovějších trendů v rozvo-
ji profese interního auditu a standardizaci profese v Čr. 
V této oblasti se též dlouhodobě věnuje na půdě Čiia 
přednáškové činnosti.

Ing. fRAnTIšek beCkeRT, CIA
františek je absolventem Vysoké školy ekonomické 
v Praze, obor podniková ekonomika a management. 
V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí (MPSV), do pozice interního auditora odpo-
vědného za řízení a realizaci interních auditů, průběž-
né hodnocení vnitřního kontrolního systému a metodic-
ké vedení postupů interního auditu. 
od roku 2007 se zabývá auditem strukturálních fondů 
eU, v letech 2010–2012 byl v pozici vedoucího odděle-
ní auditu evropského sociálního fondu (eSf) na MPSV, 
které plnilo činnosti pověřeného auditního subjektu 
pro operační program lidské zdroje a zaměstnanost. 
od roku 2013 působí na Ministerstvu financí v rám-
ci auditního orgánu, kde zpočátku působil ve vedoucí 
funkci odpovídající za výkon auditů prostředků operač-
ního programu lidské zdroje a zaměstnanost, dále řídil 
oddělení odpovědné za řízení kvality a koordinace audi-
tů prostředků eSf a regionálních operačních programů. 
od prosince 2014 vede oddělení audit ii v rámci audit-
ního orgánu Ministerstva financí, které má ve své odpo-
vědnosti audit 7 operačních programů za programové 
období 2007–2013 a 3 operační programy za progra-
mové období 2014–2020 (65 auditorů). 
Členem Čiia je od roku 2004 a držitelem mezinárod-
ního certifikátu pro interní auditory cia od roku 2006. 
od roku 2010 je členem rady Čiia, kde rovněž půso-
bí jako viceprezidentem tohoto institutu. od roku 2012 
je předsedou Výboru Sekce veřejné správy Čiia. franti-
šek aktivně působí jako lektor Čiia, zejména atestačních 
kurzů začleněných do národního kvalifikačního progra-
mu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné 
správě se zaměřením na provádění auditů strukturálních 
fondů, interní audit a zabezpečování kvality interního 
auditu ve veřejné správě. Dále se spolupodílí na přípra-
vě a organizaci každoročních workshopů pro veřejnou 
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správu, certifikaci interních auditorů ve veřejné správě 
a na publikační činnosti v oblasti interního auditu.

MgR. PAvel bláhA
V současné době působí na Úřadu práce v Českých Bu-
dějovicích jako interní auditor. Poradenské zakázky pro 
subjekty veřejné sféry, publikační činnost v oblasti veřej-
ných zakázek, řízení rizik, vnitřních kontrolních systémů 
v různých oborech veřejné sféry.

Ing., bC. josef bRož
Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, bakalářský 
obor trestní řízení a Slovenskou univerzitu v nitře, fakul-
ta evropských rozvojových programů a regionálního roz-
voje, obor evropské rozvojové programy. od roku 1993 
do 2006 se pohyboval ve veřejné správě, oblast cel-
ních a daňových podvodů. Dále se specializoval na pro-
blematiku práva duševního vlastnictví. od roku 2006 
pak působil na Ministerstvu pro místní rozvoj, nejdří-
ve na řo ioP (kontrolní a metodická činnost), od roku 
2008 pak na oddělení PaS, kde pracoval na pozici se-
nior auditor. Další zkušenosti sbíral na postech interního 
auditora na Ministerstvu vnitra a následně pak ve stát-
ním podniku Česká pošta, odštěpný závod icts. 

Ing. jAn bukovský
Po absolvování fakulty elektrotechnické ČVUt spolupra-
coval při zavádění automatizovaných technologií v elektro-
technickém průmyslu. od roku 1992 do roku 2001 půso-
bil v komerční bance jako informatik i v různých funkcích 
v ekonomické oblasti. od roku 2001 do roku 2007 pra-
coval jako interní auditor a vedoucí oddělení v odboru in-
terního auditu České konsolidační agentury. V současné 
době působí v kumulované funkci jako inspektor it bez-
pečnosti a manažer operačních rizik v České exportní ban-
ce. V Čiia přednáší od počátku roku 2007 (audity it, au-
dit pohledávek, auditní postupy, operační rizika). 

MgR. MIlAn kRyšTof čeCh, DbA
V roce 1995 ukončil magisterské studium na právnic-
ké fakultě Univerzity komenského v Bratislavě. V roce 
1998 pak ukončil dvousemestrální specializační studi-
um eUroPeUM zaměřené na ekonomii, právo, historii, 
veřejnou a sociální politiku a komunikaci eU na fakul-
tě sociálních věd a Právnické fakultě Univerzity karlo-
vě v Praze. V současné době působí jako vedoucí Útvaru 
interního auditu, krajského úřadu Středočeského kraje. 

Ing. MIRoslAv čTvRTlík 
V současné době je interním auditorem na katastrál-
ním úřadě pro olomoucký kraj. Vystudoval Vysokou ško-
lu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provozu a ekono-
miky. od roku 2007 je zaměstnán na katastrálním úřa-
dě pro olomoucký kraj, kde zajišťuje komplexní vý-
kon interního auditu jak v sídle úřadu v olomouci, tak 
i na  jeho 6 podřízených jednotkách v rámci celého olo-
mouckého kraje. 

internímu auditu se věnuje od roku 1992 a od roku 
2010 je členem výboru Sekce veřejné správy při Čiia, 
v současnosti zastává funkci místopředsedy. od 6/2013 
držitel certifikátu „interní auditor ve veřejné správě – ex-
pert/konzultant“. Publikační činnost – příspěvky do ča-
sopisu interní auditor.

Ing. MARek DAnDáR, Cfe
Je senior manažerem ve společnosti ey v oddělení in-
vestigativních služeb a řešení sporů. Zaměřuje se na  
vyšetřování nekalého či podvodného jednání a korupč-
ních praktik ve společnostech z řady sektorů včetně 
zdravotnictví, automobilového, it či výrobního sektoru. 
Vede také prověrky zaměřené na soulad s americkým 
protikorupčním zákonem (fcPa). Je certifikovaným  
vyšetřovatelem podvodů při acfe.

DoC. Ing. jIŘí DuDoRkIn, CsC, MbA
Působí jako Senior expert v sekci risk Services společ-
nosti ernst & young (ey). Má rozsáhlé praktické zkuše-
nosti 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 (eko-
nomika 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 sí-
tích, prodeje a publikace knih přes internet. certifikace: 
icP, ciMa B, MoS, Prince2.

Ing. MARTIn fleIsChMAnn, Ph.D. 
absolvent národohospodářské fakulty Vysoké školy eko-
nomické v Praze. V roce 2010 dokončil doktorské studi-
um na fakultě informatiky a statistiky téže školy. V do-
hledových sekcích České národní banky pracuje od roku 
1998, v současné době je vedoucím referátu kontroly 
operačních rizik v Sekci dohledu nad finančním trhem. 
Zodpovídá za provádění dohledu na místě v oblasti ope-
račního rizika (včetně validací pokročilých přístupů), ri-
zik iS/ict, systému prevence legalizace výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu a odměňování. 

Ing. veRonIkA fRIčová, PhD., CfsA
absolventka ekonomické Univerzity v Bratislavě se za-
měřením na bankovnictví a management lidských zdro-
jů. Praxe v oblasti interního auditu 10 let (pojišťovnictví) 
a celkem 20 let ve finančním sektoru na různých pozi-
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cích. V současné době působí jako ředitelka odboru in-
terního auditu ČSoB poisťovne, a.s. v Bratislavě.

Ing. PeTR gRešl
tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcingu audi-
tu v několika organizacích, zároveň pracuje jako nezá-
vislý konzultant v oblasti procesních analýz a zabývá se 
také vedením projektů v oblasti it. technické i control-
lingové vzdělání a praxe navíc umožňuje při seminářích 
propojit různé úhly pohledu na danou problematiku.

IgoR gRICInko, MbA, CIsA, C|eh
absolvent escuela Superior de Marketing y administra-
ción a držitel certifikací ciSa a certified ethical Hac-
ker. Více jak 15 let se věnuje problematice it v různých 
oborech (zdravotnictví, telekomunikace, veřejná sprá-
va, finanční sektor), z toho v auditu – 8 let. V součas-
né době působí jako manažer it auditu ve společnos-
ti Deloitte. Věnuje se zejména bezpečnosti informačních 
a komunikačních systémů, řízení it rizik a problemati-
ce 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 audi-
tem se aktivně zapojuje do různých projektů či pracov-
ních skupin v rámci Magistrátu města Brna, např. v ob-
lasti hodnocení kvality (caf), v oblasti mapování proce-
sů apod. V neposlední řadě se pravidelně aktivně účast-
ní aktivit v Čiia (nejen jako lektor, ale i jako spoluautor 
publikace vydané pro oblast veřejné správy).

Ing. luDěk guláZsI
Vystudoval VVš PV ve Vyškově, fakultu ekonomiky 
a managementu. V roce 2004 nastoupil na Minister-
stvo financí, kde se v rámci centrální harmonizační jed-
notky spolupodílel na přípravě Manuálu pro audit řídí-
cích a kontrolních systémů operačních programů spo-
lufinancovaných v programovém období let 2007 až 
2013, včetně odborného průvodce procesy auditu sys-
témů a operací. V letech 2009–2014 působil v útva-
rech interního auditu na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy, Ministerstvu pro místní rozvoj (pověřený 
auditní subjekt) nebo v organizacích jako je Úřad prá-
ce, technologická agentura Čr. krátce působil v nejvyš-
ším kontrolním úřadě v oddělení systému řízení kvality 
kontrolních akcí. 

Ing. PeTR hADRAvA, ACCA, CIA, CIsA
Je manažerem interního auditu ve společnosti Metlife 
europe limited. Zaměřuje se na audity pojišťoven v re-
gionu západní a střední evropy (Wce). Je certifikova-
ným účetním, certifikovaným interním auditorem a cer-

tifikovaným auditorem informačních systémů. Svoji au-
ditní kariéru začal u společnosti kPMG, kde působil šest 
let jako externí auditor finančních institucí, především 
pojišťoven. nyní již pátým rokem pracuje v pojišťovně 
Metlife europe limited, kde založil lokální funkci inter-
ního auditu. V rámci auditního teamu Wce působí jako 
tzv. Subject Matter expert v oblasti fraudu a lean Six 
Sigma. Byl několikrát oceněn za svůj přínos auditnímu 
teamu ve společnosti Metlife. Podílel se rovněž na ně-
kolika tzv. Quality assurance reviews, kde hodnotil do-
statečnost auditní dokumentace auditních teamů po ce-
lém světě.

Ing. onDŘej hARTMAn
Manažer pro veřejný sektor ve společnosti 
ernst & young, s.r.o. Již téměř 10 let se pohybuje v ob-
lasti kontrol a auditů veřejných zakázek a projektů fi-
nancovaných ze strukturálních fondů nebo komunitár-
ních programů eU. ondřej se účastnil řady kontrol a au-
ditů na úrovni národních orgánů, ale také auditů prová-
děných ze strany evropské komise. ondřej je spoluauto-
rem Příručky k ověřování dotací zpracované pro komo-
ru auditorů Čr.

MgR. MIChAl hájek 
absolvent Přírodovědecké fakulty na Masarykově univer-
zitě v Brně. Praxe v oblasti řídící kontroly, vnitřního řídí-
cího a kontrolního systému, interního auditu příspěvko-
vých organizací, nastavení registru smluv, poradenství 
a implementace software. V současné době působí jako 
vedoucí konzultantského týmu v poradenské společnos-
ti Dynatech s.r.o.

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 činnos-
ti 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. 

Ing. kRIsTýnA honZů, MA
absolventka oboru Veřejná správa na ekonomicko-
správní fakultě Masarykovy univerzity a v institutu iPaG 
Université rennes i. Praxe v oblasti finančního říze-
ní a kontroly, vnitřního řídicího a kontrolního systému,. 
V současné době působí jako konzultant ve společnos-
ti Dynatech s.r.o.
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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 ve-
doucí oddělení vnějšího rozpočtu na Ministerstvu vnit-
ra. lektorskou činností se v rámci veřejné správy zabý-
vá cca 20 let.

juDR. jAn hoRník, Ph.D.
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity karlovy 
v Praze působil na katedře trestního práva jako inter-
ní doktorand. Souběžně od roku 2008 pracoval na od-
boru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vni-
tra. 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 obdo-
bí let 2013 a 2014. Je též akademicky činný na Policej-
ní akademii České republiky v Praze a Paneurópské vy-
soké škole.

Ing. jAn ChMelík, CIA
absolvent Vše Praha (specializace podniková ekonomi-
ka a management a personální řízení). Praxe v oblas-
ti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sféře. V sou-
časnosti auditor v odboru auditu drobného bankovnic-
tví 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 pracuje již 
4-tým rokem ve firmě DynatecH s.r.o. na pozici Ma-
nažera implementace a podpory (zkušenosti s imple-
mentací informačních systému zaměřených na finanč-
ní řídící kontrolu v sektoru veřejné zprávy). Vlastní cer-
tifikáty projektového řízení: Prince foundations a iPMa 
stupně D.

juDR. eDuARD jeleň, CIA, CRMA
Vysokoškolské vzdělání ukončil absolvováním dvouleté-
ho postgraduálního studia pro přípravu finančních od-
borníků v oblasti daňové, kontrolní a auditorské na Uk 
Pf Praha v roce 1994. Praxe v oblasti interního audi-
tu 18 let (bankovní sektor a doprava). V současné 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 činností se v rámci Čiia 
zabývá 8 let. od roku 2009 je držitelem certifikátu cia.

veRonIkA jeŘábková
Veronika Jeřábková působí v oblasti poradenství zavá-
dění a aplikace systémů managementu řízení od roku 
1999. Má kvalifikaci vedoucího auditora iS 9001 a iSo 
27001, podílela se na zavádění, udržování, ověřová-
ní a rozvoji systémů řízení v různých typech společnos-

tí a to jak velikostí, strukturou tak i zaměřením. Dlou-
hodobě se zabývá oblastí vzdělávání dospělých, kterou 
i studovala. Specializuje se na zavádění systémů řízení, 
jejich praktickou aplikaci a rozvoj. V oblasti školení má 
zkušenosti na úrovni veřejných i privátních kurzů a tré-
ninků. V současné době studuje na Pedagogické fakultě 
Univerzity karlově obor školský management. 

luDMIlA jIRáňová
Český hydrometeorologický ústav Praha – vedoucí in-
terního auditu a kontroly, oblastí kontroly se zabý-
vá od roku 1992 a interním auditem od roku 2002 
(iSo 19011, 9001:2008, 17025). komunikace inter-
ní i externí v oblastech kontroly i auditu, vede oddělení 
o 30 osobách, provádí školení a vzdělává se v oborech 
kyneziologie a grafologie.

Ing. RobeRT kAčeR
Je konzultantem a auditorem s více než 14-ti letou pra-
xí jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Zaměřuje se 
na interní audit, risk management, tvorbu a testování 
vnitřních kontrolních systémů a poradenství v procesní 
a personální oblasti. Před tím působil na manažerských 
pozicích v nadnárodních společnostech. Je absolventem 
ekonomické fakulty VšB – tU ostrava. 

Ing. jITkA kAZIMíRová, fCCA, CIA
Je absolventkou Vše v Praze. od roku 1996 sbírala 
zkušenosti nejprve jako asistentka auditora ve finančním 
auditu Pwc, v roce 2000 získala certifikaci acca. Poté 
se začala věnovat internímu auditu pro klienty v rám-
ci Pwc a v roce 2001 získala certifikaci cia. od roku 
2003 pracovala v oddělení řízení podnikatelských ri-
zik v týmu interního auditu ve společnosti Deloitte, kde 
získala další zkušenosti nejen z oblasti interního audi-
tu, ale také s finančním auditem projektů financovaných 
z eU fondů. Po krátké praxi ředitelky cHJ na Minister-
stvu financí v roce 2014, Jitka od září 2014 vede tým 
interního auditu allianz v České republice. Má zkuše-
nosti s přednáškovou činností v rámci Čiia a přednáše-
la i pro klienty v rámci konzultantské praxe a pro inter-
ní pracovní týmy.

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, hodnocení 
compliance. interní audity procesů, systémů, provádě-
ní finančních analýz, konzultace v oblasti účetnictví a fi-
nančního hospodaření, provádění auditu v rámci holdin-
gu (audit dceřiných společností).

Ing. PeTR kheIl
Dne 1. 5. 1987 začal pracovat v oddělení finanční kon-
troly v tehdejším okresním národním výboru v klato-

PřeHleD lektorŮ



vech. od 1. 8. 1988 pracuje v České spořitelně, nejprve 
v provozu pobočky v klatovech, od 1. 6. 1994 v tehdej-
ší regionální divizi centrály v Plzni jako metodik pro de-
vizové účty a směnárny. Zde se v roce 1998 začal věno-
vat internímu auditu. od 1. 7. 2003 pracuje na centrá-
le České spořitelny v Praze, kde se, kromě metodiky in-
terního auditu, zabývá vyhodnocováním řídicího a kont-
rolního 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 Vyso-
ké škole finanční a správní v Praze v oboru řízení podni-
ku a podnikové finance.
V Čiia pravidelně přispívá do časopisu interní auditor 
článkem „Čeho si Petr povšiml nejen v legislativě“ s pře-
hledem aktuálních novinek a změn z oblasti regulace 
a nejlepší praxe pro profesi interního auditu.

Ing. evA klíMová
Vystudovala fakultu národohospodářskou na Vysoké 
škole ekonomické v Praze. od února 2009 působí jako 
vedoucí odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 
2 a zajišťuje provádění interního auditu v rámci úřadu 
a provádění veřejnosprávních kontrol u příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 2. Zaměst-
nankyní ÚMČ Praha 2 je od srpna 2001, nejprve v po-
zici kontrolora v odboru kanceláře tajemnice a od čer-
vence 2002 v pozici interního auditora v odboru inter-
ního auditu a kontroly ÚMČ Praha 2. Mimo interní au-
dit má zkušenosti z oblasti bankovnictví, kde působila 
do roku 2000 (kontrola účetnictví a inventarizace ban-
kovních účtů – komerční banka Praha centrála). 

Ing. jITkA koMáRková
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pracu-
je v České národní bance, kde se v rámci sekce dohledu 
nad finančním trhem věnuje oblasti prevence legalizace 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. lek-
torskou 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, vývo-
je software a poradenství. V současné době působí jako 
referent státní správy v národním centru kybernetické 
bezpečnosti.

Ing. jIŘí kRulIš, PhDR.
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.

vlADIMíR kRůTA, DIPl. MgMT
Působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy krU-
tol® 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, obchod-
ním či organizačním plánování a řízení rozvoje organiza-
ce. absolvoval certifikace např. itil® v2, itil® v3, iSo 
9000–2000 transition auditor, iSo 14000 (enviromen-
tal Management System) internal auditor, Prince 2.

Ing. PeTR kubík, CIA
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Han-
delshogskolan ve Stockholmu. Po škole působil čty-
ři roky jako konzultant ve společnosti arthur andersen 
v oddělení business consulting. od roku 2002 pracu-
je jako interní auditor ve společnosti t-Mobile czech re-
public a.s. od roku 2005 je držitelem certifikátu cia.

Ing. PeTRA kubíková
Po absolvování VšB, fakulty ekonomické, oboru podni-
katelství a management vykonávala školící a poraden-
skou činnost v oblasti aplikačního software, následovala 
praxe na pozici vedoucí metodik účetnictví, hlavní účet-
ní a ekonom. od roku 2004 pracuje na pozici interního 
auditora na krajském úřadě Zlínského kraje, má dlouho-
letou praxi při výkonu auditů, ověřování procesů, nasta-
vení činností, povinností a odpovědností, zajišťuje kon-
zultační a metodické činnosti v rámci úřadu i interního 
auditu celého kraje, je aktivní při připomínkování legis-
lativy. Podílí se na lektorských aktivitách při atestačním 
kurzu, je spoluautorkou odborné publikace. od 08/2015 
jmenována ředitelkou příspěvkové organizace Zlínského 
kraje 14|15 Baťův institut.

MgR. DAlIboR kučeRA
absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v olo-
mouci oboru Právo a právní věda a dále oboru Právo 
ve veřejné správě. V současné době působí jako vedoucí 
právního oddělení Státního pozemkového úřadu a speci-
alizuje se na správní právo. Dále je členem legislativní 
rady fotbalové asociace České republiky.

Ing. RADek kučeRA
V současné době dokončuje studium Právnické fakul-
ty Západočeské univerzity. Více než 10 letá praxe u Po-
licie České republiky, kde působil na úseku odhalování 
hospodářských trestných činů. nyní působí jako vedoucí 
útvaru bezpečnosti u společnosti t-Mobile. interní kouč 
a mentor. Přednáší více než 5 let na odborných fórech 
zaměřených na podnikovou bezpečnost. 

bC. eT bC. ADAM kučínský
adam kučínský je absolvent Právnické a ekonomic-
ko-správní fakulty Masarykovy university v Brně. Zabý-
vá se, mimo jiné krizovým řízením a kritickou infrastruk-
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turou. Před dokončením magisterského studia na eko-
nomicko-správní fakultě nastoupil na národní bezpeč-
nostní úřad, kde působí v národním centru kybernetic-
ké bezpečnosti. Jeho hlavní činností je určování prvků 
kritické informační infrastruktury, implementace zákona 
o kybernetické bezpečnosti a kontrola plnění povinnos-
tí z něj vyplývajících.

Ing. josef kuTáč, Ph.D.
lektor s dlouholetými praktickými zkušenostmi v oblas-
tech controllingu, manažerského účetnictví a interního 
auditu ve výrobních a nevýrobních podnicích a ve spo-
lečnostech s rozhodujícím vlivem územních samospráv-
ných celků.

Ing. ján lAlkA, Cfe
Ján lalka, Managing Director a zakladateľ Surveilligence, 
má 12 rokov skúseností s riadením finančných rizík, pod-
nikovými financiami a vyšetrovaním podvodov. Pracoval 
pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, pre pri-
vátnu skupinu rizikového kapitálu a podieľal sa na reštruk-
turalizácii strojárskej spoločnosti. Pred založením Surveilli-
gence pôsobil v poradenskej spoločnosti Deloitte. V rámci 
svojej praxe sa podieľal sa na mnohých projektoch vyšet-
rovanie podvodov v Českej republike a Slovensku, nemec-
ku, Bulharsku, kosove, Čiernej Hore alebo na Ukrajine. 
Ján lalka vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom 
z dvojročného postgraduálneho štúdia na academia istro-
politana nova v Bratislave. Je členom Českého institutu 
interních auditorů a asociácie certifikovaných vyšetrova-
teľov podvodov (association of certified fraud examiners). 
Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú napríklad: Participá-
cia na mnohých forenzných projektoch vyšetrovanie pod-
vodov v globálnych a lokálnych spoločnostiach a význam-
ných organizáciách štátnej správy ako forenzný audítor 
a zodpovedný partner za vyšetrovanie. Projekty zahŕňali 
napríklad komplexné vyšetrovanie podozrení z podvodov, 
previerky systému proti podvodom, preverovanie korup-
cie zamestnancov, dátové analýzy, zber a vyhodnocovanie 
informácií o subjektoch a preverovanie konfliktu záujmov. 
Prednášanie na mnohých konferenciách a seminároch 
usporiadaných rešpektovanými inštitúciami na témy týka-
júce sa odhaľovania a vyšetrovania podvodov (napr. asso-
ciation of certified fraud examiners, Vzdelávacom inštitú-
te národnej banky Slovenska, aSiS, v Českom inštitúte in-
terných audítorov, alebo na ekonomickej univerzite Brati-
slava). Publikácie odborných článkov v médiách.

Ing. jAn lIškA
absolvent oboru komerční elektrotechnika na elektro-
technické fakultě ZČU v Plzni. auditní činnost vykoná-
vá od roku 2007. Působil jako auditor systému jakosti 
v elektrotechnické výrobě. od roku 2009 se aktivně vě-
nuje výkonu interních auditů ve veřejné a výkonu audi-
tů prostředků ze Strukturálních fondů. Má praxi v oblas-
ti výkonu samosprávy a ze správy veřejného i soukromé-
ho majetku. V současné době působí jako vedoucí oddě-
lení na Státním pozemkovém úřadě.

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 trest-
něprávnímu poradenství. V roce 2008 nastoupil do Čes-
ké spořitelny, a.s., na pozici právník – specialista úvě-
rových podvodů, přičemž se kromě trestněprávního po-
radenství a metodiky šetření zaměstnanecké kriminality 
v oblasti úvěrových podvodů zabýval odhalováním a šet-
řením závažných úvěrových podvodů, včetně implemen-
tace následných preventivních opatření. od roku 2009 
zde působil jako vedoucí oddělení šetření úvěrových 
podvodů. od r. 2012 byl souběžně vedoucím týmů šet-
ření finanční kriminality a podvodného jednání, a com-
pliance&aMl. V současné době je manažerem útvaru 
compliance&aMl, kde je odpovědný za vybrané agen-
dy z oblasti compliance/securities compliance/regulatory 
compliance/ aMl/Sanctions&embargoes/terrorist finan-
cing. Je absolventem magisterského stupně bezpečnost-
ně-právního studia a zahraniční právnické fakulty, oboru 
právo a právní vědy.

Ing. jIŘí MACháT, MsC.
absolvent fakulty Business and Management v rámci 
společného studijního programu nottingham trent Uni-
versity a VUt v Brně. od roku 2010 pracoval několik 
roků ve společnosti Deloitte Česká republika v týmu in-
terního auditu, v oddělení řízení podnikových rizik. Má 
zkušenosti v oblasti provádění interních auditů, hodno-
cení rizik a poskytování konzultačních služeb klientům 
v různých odvětvích, jak v soukromém, tak veřejném 
sektoru. Dlouhodobě se zaměřuje na audity projektů fi-
nancovaných z fondů eU a kontrolu veřejných zakázek. 
od roku 2014 působí na pozici zástupce ředitele au-
ditního orgánu a vedoucího oddělení Metodiky, kvality 
a podpory auditu v rámci Ministerstva financí. Má zku-
šenosti s řízením týmu spolupracovníků a s publikační 
a přednáškovou činností v rámci Čiia.

Ing. jARoslAv MAňAs
absolvent VUt Brno, fakulta podnikatelská se zaměře-
ní na podnikové finance, daně a účetnictví. Praxe v ob-
lasti interního auditu, risk managementu a kvality pro-
cesu 14 let (bankovnictví, sdílené služby, potravinář-
ský a automobilový průmysl, důlní činnost). V současné 
době působí jako nezávislý konzultant pro oblast interní-
ho auditu. Je držitelem certifikace Black Belt pro meto-
dologii Six Sigma.

Ing. AlenA MARCínová
alena Marcínová se internímu auditu věnuje již 
od 90. let. V předchozích zaměstnáních u českých i za-
hraničních firem se rovněž zabývala problematikou 
ochrany životního prostředí a systémy řízení kvality, 
v současné době se zaměřuje také na problematiku in-
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formační bezpečnosti podle iSo 27001:2013.  
alena Marcínová je absolventkou Vysoké školy chemic-
ko-technologické v Praze. Členkou Českého institutu in-
terních auditorů je od roku 2005. V roce 2008 absolvo-
vala komplexní vzdělávací kurz organizovaný Čiia a zís-
kala v něm certifikát interní auditor senior. Pravidelně 
se účastní akcí Čiia, je aktivní členkou skupiny interních 
auditorů z oblasti průmyslu, obchodu a služeb. alena 
Marcínová pracuje v rámci rady Čiia v komisi pro vnitř-
ní záležitosti.

Ing. věRA MAZánková
Po absolvování Vysoké školy ekonomická v Praze krátká 
pracovní zkušenost v regionální pobočce Českého statis-
tického úřadu a poté mnohaleté působení na pobočkách 
a později v ústředích několika bank v tuzemsku, v růz-
ných agendách a v různých pracovních pozicích 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, respekti-
ve (po vstupu Čr do eU, a po integraci dohledu nad fi-
nančním 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 kont-
rolní systém a jeho povinné součásti, včetně kontrolních 
funkcí. Součástí pracovních působností je také zapoje-
ní do procesů přípravy příslušných evropských norem 
včetně přípravy návrhů souvisejících pozičních stanovi-
sek, výkladů a dalších výstupů v dané oblasti, a dlouho-
dobé zastupování České národní banky v odborné skupi-
ně evropského orgánu dohledu v bankovnictví (eBa) pro 
regulaci řídicích a kontrolních systémů – governance. 
k pracovním působnostem patří také projednávání návr-
hů nových regulací s osobami působícími na národním 
finančním trhu, metodická podpora při jejich implemen-
taci a příležitostné lektorské působení. 

Ing. RIChARD MIChálek
celkem více než 20 let praxe v oblasti návrhu koncepcí, 
strategií a řízení informační bezpečnosti, business con-
tinuity a krizového řízení. řešení problémů a řízení bez-
pečnostních incidentů. Design sítí, informačních sys-
témů a komplexních bezpečnostních opatření, škole-
ní a vedení týmu. 9 let praxe v oblasti bezpečnosti sys-
témů a sítí, systémové integrace a administrace, návrhy 
komplikovaných sítí a systémů včetně bezpečnostních 
opatření, designu hardwaru, výběru vhodného softwaru, 
designu a konfigurace síťového prostředí včetně řízení 
implementace a vedení týmu specialistů a mnoho zku-
šeností nasbíraných ve významných projektech realizo-
vaných zejména pro bankovní sektor.
Dále 11 let praxe s budováním systémů řízení informač-
ní bezpečnosti, business continuity a krizového řízení 
zakončené úspěšnou certifikací společnosti dle standar-

du iSo 27001. Manažerské zkušenosti s vedením týmů 
specialistů, bezpečnostních projektů, provádění analýz 
rizik, definování konceptů, vedení bezpečnostních pro-
gramů a projektů. Určování a naplňování strategie infor-
mační bezpečnosti a business continuity. Provádění od-
borných tréninků, školení a přednášek na konferencích.

PhDR. evžen MRáZek
V oblasti interního auditu působí od roku 2001, nejpr-
ve jako interní auditor v ČSoB  a.s, posléze na Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde byl odpověd-
ný za oblast kontroly a interního auditu, donedávna pak 
jako ředitel auditního orgánu Ministerstva financí.

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 interní-
ho auditu a kontroly je už více než 10 let. od roku 2011 
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, dříve na Měst-
ské části Praha 11. Má bohaté praktické zkušenosti s re-
alizací interních auditů a kontrolní činností ve zdravot-
nických, sociálních, kulturních a školských příspěv-
kových organizacích. Je členkou Českého institutu in-
terních auditorů, odborné Sekce veřejné správy, půso-
bí ve Výboru pro certifikaci interních auditorů ve veřejné 
správě a v redakční radě časopisu interní auditor. exter-
ní lektor Čiia.

Ing. hAnA onDRušková
lektorka a trenérka soft skills, učí především komuni-
kaci, time management a prezentační dovednosti. Její-
mi kurzy prošly za sedm let působení v oboru tisíce lidí. 
Učí komunikaci na Vše v Praze, spolupracuje se stát-
ními institucemi, bankami i s nadnárodními soukromý-
mi firmami. 

MgR. fRAnTIšek oRság, CIA
Pracuje jako poradce v oblasti metodiky interního audi-
tu a kontroly. Původním povoláním matematik, v podni-
katelské sféře pracoval v auditu okD a.s., ČS a.s. a Mo-
ravia Banka a.s., ve veřejné správě v auditu a kontrole 
ČPZP, na nejvyšším kontrolním úřadu, Ministerstvu stát-
ní kontroly a Ministerstvu financí.

Ing. lukáš PečeňA, CgAP 
Působí na Ministerstvu financí v sekci finančního říze-
ní a auditu. lukáš je současně členem Výboru Státní-
ho fondu rozvoje bydlení a donedávna působil jako mís-
topředseda Výboru pro audit ve společnosti České dráhy 
a člen Dozorčí rady Státní tiskárny cenin. lukáš je také 
členem pracovní skupiny evropské komise pro rozvoj 
rámce vnitřního řízení a kontroly v členských a kandi-
dátských státech eU, členem komunity pro sdílení dob-
ré praxe interních auditorů evropy a centrální asie pod 
Světovou bankou a také působí jako expert oecD v ně-
kolika projektech v Severní africe a albánii.

PřeHleD lektorŮ
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lukáš dříve pracoval jako interní auditor v Dopravním 
podniku hlavního města Prahy.

blAženA PeTRlíková
absolventka DPS PfUk, s pedagogickou praxí ve střed-
ním odborném školství, má dlouholetou praxi v účet-
ních pozicích zejména v nevládních nevýdělečných or-
ganizacích (nno), držitelka osvědčení „lektor Minis-
terstva financí“, metodik odboru účetnictví – odd. nevý-
dělečných organizací (oSS, ÚSc, Po, a nno), kontro-
lor centrální harmonizační jednotky pro finanční kontro-
lu na Ministerstvu financí – nyní již ve výslužbě. V sou-
časnosti působí jako účetní poradce - oSVČ se speciali-
zací na Po a nno. Publikuje v odporných časopisech se 
zaměřením na účetnictví a veřejnou správu a podílí se 
na lektorské činnosti pro „třetí sektor“.

Ing. PeTRA Plevová
Vystudovala Vysokou školu báňskou v ostravě. Ve veřej-
né a státní správě působí více než 15 let. od roku 2002 
pracovala jako interní auditor na MÚ kopřivnice, kde 
od r. 2008 působila na pozici manažera kvality. od roku 
2012 je jednatelem vzdělávací společnosti aGentUra 
PoZnání, s.r.o.
od roku 2008 spolupracuje jako externí lektor v Čiia. 
Její odborností je interní audit, řízení kvality a manažer-
ské dovednosti.
Má praktické zkušenosti s výkonem interních auditů, se 
zaváděním metod řízení kvality ve veřejné správě a se 
zaváděním strategického a projektového řízení.

Ing. bohuslAv PoDuškA, CIA, CRMA
Je ředitelem úseku interního auditu České spořitelny, 
a.s. od roku 1994. na rozvoji profese interního audi-
tu v Čr se v letech 1998–2002 intenzivně podílel z po-
zice Prezidenta Českého institutu interních auditorů. Je 
certifikovaným interním auditorem (cia), členem komo-
ry auditorů Čr. 

PhDR. DAnA PRAvDová eMIngeRová
Publicistka a spisovatelka Dana emingerová si získa-
la profesionální jméno v dobách popularity časoupisu 
Mladý svět reportážemi, cestopisy a portrétními rozho-
vory. nyní je členem týmu české redakce national Geo-
graphic, ale spolupracuje i s Mf Dnes.cz, Českým roz-
hlasem a dalšími médii. Vydala sedm knih. Poslední no-
vela kravaťáci je katastrofické scifi, do kterého satiric-
ky přenesla své zkušenosti z manažerského působe-
ní v ČeZ a ČSa. kniha Živel lustig představuje slavné-
ho klasika české literatury prostřednictvím jeho seminá-
řů tvořivého psaní, jejichž štafetu v Divadle Dobeška au-
torka převzala.

MgR. yvonA PRAžáková
absolvent pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, 
zkušenosti v oboru didaktiky, andragogiky a psycholo-
gie. Dlouholetý zaměstnanec státní správy (21 let), obo-

ru nepojistných sociálních dávek, certifikát a zkouš-
ky zvláštní odborné způsobilosti v oboru správního říze-
ní (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů). V současné době působí jako vedou-
cí oddělení nepojistných sociálních dávek krajské po-
bočky Úřadu práce České republiky v Českých Budějo-
vicích – metodika a koordinace řízení. V rámci své od-
borné praxe školí nové a stávající zaměstnance v oboru 
nepojistných sociálních dávek a jejich nedílné součás-
ti – správního řízení.

Ing. DAnuše PRokůPková
Studium absolvovala na Vše Praha – fakultě národo-
hospodářské absolvovala v roce 1973. od roku 1991 
vlastní auditorské oprávnění komory auditorů Čr. 
Prováděnou praxi realizovala postupně v podnicích, jako 
byl filmový podnik hl. města Prahy, VakUS Praha, kde 
pracovala ve funkci analytika, finanční analytik na Mi-
nisterstvu kultury pro muzea a galerie, až po metodi-
ku účetnictví veřejných financí na Ministerstvu financí. 
Zaměstnanecký poměr na Mf ukončila v březnu 2002. 
nyní se věnuje auditorské a poradenské činnosti na zá-
kladě auditorského oprávnění komory auditorů Čr.
Z titulu tohoto auditorského oprávnění je zároveň člen-
kou Výboru komory auditorů Čr pro veřejné finance. Je 
členkou redakčních rad časopisů “obec a finance”- vy-
davatelství triaDa,“Účetnictví nevýdělečných organiza-
cí” – vydavatelství Bilance a časopisu UneS – vydava-
telství Wolters kluwer a.s. Vede lexikon pro příspěvkové 
organizace – vydavatelství Verlag Dashofer s.r.o.
Jako lektorka pro další vzdělávání účetních, auditorů 
a kontrolorů působí v auditorských a poradenských fir-
mách, a řadě vzdělávacích institucí. 
Má za sebou bohatou publikační činnost zaměřenou 
na finanční účetnictví, finanční řízení a kontrolu ve sfé-
ře veřejných financí. 

MgR. bC. ZuZAnA PunčoCháŘová
od roku 2001 pracuje v krajském úřadu olomoucké-
ho kraje. V současné době jako vedoucí odboru kontroly, 
jehož hlavní činností je kontrolní činnost na úseku pře-
nesené působnosti – přezkoumávání hospodaření ÚSc 
a na úseku samostatné působnosti – kontrolní činnost 
vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanč-
ní kontrole u žadatelů a příjemců dotací z rozpočtu kraje 
a u zřízených příspěvkových organizací. lektorské zku-
šenosti 10 let.

Ing. MARTInA PůlPánová
Vystudovala ČVUt, fakultu biomedicínského inženýrství. 
Působila na Státním ústavu pro kontrolu léčiv, kde se 
podílela na přípravě uvedení nového zákona o zdravot-
nických prostředcích do praxe. V současné době působí 
ve společnosti covidien, kde zajišťuje soulad s lokálními 
a evropskými předpisy.
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Ing. MIRoslAvA PýChová
absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a specia-
lizačního studia na právnické fakultě University karlovy 
ukončené obhajobou závěrečné práce na téma „kontrola 
hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů“. Praxe mj. 
17 let na Ministerstvu financí v kontrolním odboru, kon-
trolovala hospodaření státních orgánů a příjemců dota-
cí, řídila kontrolní skupiny a působila také jako metodik 
pro kontrolní činnost. nyní vykonává poradenskou a lek-
torskou činnost, spolupracuje s orgány veřejné správy 
jako přizvaná osoba nebo členka týmu interních audi-
torů, zpracovává odborná stanoviska k různým problé-
mům oprávnění kontroly a kontrolního systému. Účast-
nila se meziresortního připomínkového řízení k jednotli-
vým variantám návrhu zákona č. 255/2012 Sb., o kon-
trole. konzultantka Výboru pro veřejnou správu a regio-
nální rozvoj Poslanecké sněmovny k novelám rozpočto-
vých pravidel v roce 2014.

Ing. DAnA RATAjská
Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Vyso-
ké školy zemědělské v Brně. celý svůj profesní život 
působí ve veřejné správě. internímu auditu se věnu-
je od roku 2002, jednak v územní samosprávě (úřad 
městského obvodu v ostravě, statutární město opa-
va) a také ve státní správě (ČSSZ, Ministerstvo financí, 
SPÚ), ve které působí doposud. Do roku 2002 pracova-
la na různých ekonomických pozicích, z toho 10 let jako 
vedoucí ekonomického odboru jedné organizační slož-
ky státu. Členkou Čiia je od roku 2002, od roku 2010 
je členkou výboru Sekce veřejné správy, kde se aktivně 
podílí na jejích aktivitách a také na organizaci seminářů 
a dalších akcí Českého institutu interních auditorů v re-
gionech, je občasným přispěvatelem do našeho časopi-
su interní auditor. Členkou rady Čiia je od roku 2013.

Ing. PeTR sIkoRA
absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (obor finan-
ce a úvěr). od roku 1991 se zabývá kontrolní činnos-
tí, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 kontro-
lou finanční.  Je zaměstnán na pozici vedoucího odděle-
ní kontroly Magistrátu města Havířova a kromě kontro-
ly hospodaření příspěvkových organizací se věnuje také 
vnitřní kontrole příspěvkových organizací a kontrole pří-
jemců veřejné finanční podpory. 

Ing. lADIslAvA slAnCová
absolventka ČZU Praha, fakulta provozně-ekonomická. 
V pozici vedoucí útvaru interního auditu nebo finanční 
kontroly je už více než 20 let. Má bohaté praktické zku-
šenosti s realizací interních auditů, kontrolní činností, 
poskytováním informací a vyřizováním stížností přede-
vším ve veřejné správě. V současné době působí jako ře-
ditelka odboru interního auditu na nejvyšším kontrolním 
úřadu. Je členkou Českého institutu interních auditorů, 
odborné Sekce veřejné správy a držitelkou certifikátu in-
terní auditor ve veřejné správě expert/konzultant.

Ing. AnnA sTAnková
absolvent Vysoké školy dopravy a spojů – obor doprav-
ní inženýrství.  Dlouhodobé působení ve firmě tele-
com, a.s. na pozici vedoucí krajské Dopravy a mecha-
nizace, poté ve funkci vedoucí nákupu služeb. od roku 
2004 ve společnosti laSSelSBerGer, s.r.o. jako ve-
doucí interního auditu. nyní externí poradce - konzul-
tant pro risk management a interní audit se zaměřením 
na procesní audity. Věnuje se také systému kvality iSo 
9001 včetně auditů. 

juDR. AnnA sTejskAlová
Vystudovala právnickou fakultu Uk v Praze, obor prá-
vo. od roku 1992 pracuje v České spořitelně jako interní 
právník v útvaru Právní služby.
 Specializace pracovní právo, trestní právo, ochrana 
osobních údajů, exekuce, aMl odpovědnost za vedení 
pracovního týmu, práce v projektových týmech, každo-
měsíční vydávání přehledu lokální a evropské legislati-
vy týkající se činnosti České spořitelny, a.s. a jejích dce-
řiných společností. compliance officer v útvaru com-
pliance, prevence fin. kriminality a podvodného jedná-
ní specializace obecné compliance – řešení střetu zá-
jmů, stanovení standardů pro výkon funkce complian-
ce v dceřiných společnostech České spořitelny, a.s., au-
tor interních politik pro výkon funkce compliance, spo-
lupráce s útvarem interní audit, zajišťování complian-
ce control v útvarech a v dceřiných společnostech, re-
porting o zjištěných odchylkách a nesouladech osobám 
ve vrcholovém vedení, poskytování poradenství zaměst-
nancům útvarů, realizace školení v oblasti compliance, 
compliance cenných papírů a aMl, spolupráce s útva-
rem compliance v erste bank Vídeň.

bC. Ivo sTŘeDA, CIA
Senior Manager Business controls, compliance.
ivo Středa působí od roku 2009 ve společnosti Mone-
ta Money Bank (dříve Ge Money Bank), Česká repub-
lika. V současné době zastává pozici Senior manažera 
Business controls, compliance a je odpovědný za kom-
plexní prověřování kontrolního prostředí a kontrolu po-
bočkové sítě. 
Do roku 2014 ivo pracoval v interním auditu Ge Money 
Bank v pozici manažera a zástupce Head of internal au-
dit. Ze své role byl odpovědný za operativní řízení výko-
nu funkce interního auditu pro společnosti ve skupině 
Ge Money v České a Slovenské republice. kromě širo-
ké škály auditní zakázek se podílel také na nastavování 
a standardizaci auditní dokumentace pro Ge capital. 
Předtím působil 3 roky jako senior konzultant ve společ-
nosti ernst & young, advisory v oddělení Business risk 
Services a specializoval se na služby interního auditu. 
Podílel se zejména na co-sourcingových auditních za-
kázkách v energetickém sektoru, hodnocení kvality in-
terního auditu a speciálních tréninkových programech 
pro interní auditory. Dříve působil 3 roky jako interní au-
ditor ve společnosti foXconn cZ. 
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ivo Středa vystudoval bakalářské studium na fakultě 
podnikohospodářské na Vše v Praze v oboru Podniková 
ekonomika a management. od roku 2006 je držitelem 
certifikátu cia (certified internal auditor) a je certifikova-
ným auditorem systémů řízení kvality podle iSo 9001.

Ing. RoDAn svoboDA, CIA, CICA, CRMA
eurodan, s. r. o., konzultant, školitel a poskytova-
tel služeb v oblasti analýzy a hodnocení rizik, nastave-
ní a hodnocení compliance, budování řídicích a kontrol-
ních systémů a jejich prověřování interním auditem, ex-
terní hodnotitel kvality ia. lektorskou činností se zabý-
vá od roku 1998.

Ing. sIMonA sZÉkelyová, MbA 
absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně v bakalářském oboru veřejná správa, ekonomický 
magisterský program na Vysoké škole finanční a správ-
ní a studijní program MBa pro veřejnou správu. od roku 
2008 se věnuje internímu auditu. Působila ve vedou-
cí pozici na Ministerstvu pro místní rozvoj Čr, na Mi-
nisterstvu vnitra Čr v oblasti interního auditu a audi-
tu strukturálních fondů. Zakládala útvar interního auditu 
ve Státní tiskárně cenin, státní podnik. 
Je držitelkou certifikátu interní auditor ve veřejné sprá-
vě - expert/konzultant v rámci národního kvalifikačního 
programu. Členem Čiia je od roku 2009. 
Členem rady Čiia je od roku 2012. angažuje se v Sek-
ci veřejné správy Čiia a podílí se na tvorbě vzdělávacích 
programů. Zároveň pracuje ve výboru pro certifikaci. 

Ing. RADek ščoTkA, MbA
Pracuje ve společnosti argeus s.r.o., která poskytuje for-
mou outsourcingu služby řízení rizik, interního auditu, 
projektového řízení, compliance a školící aktivity. Jme-
novaný má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se 
specializací na problematiku cenných papírů a investič-
ního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl 
na poli auditu. Věnuje se projektům řízení rizik v korpo-
rátní a finanční sféře, vedl implementaci systému a me-
todik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím so-
fistikovaných softwarových platforem u mnoha českých 
i nadnárodních společností.

MgR. onDŘej šeDIvý
Vystudoval obor Vzdělávání dospělých na Univerzi-
tě 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 vztahů 
s obchodními partnery v oblastech it distribuce a pro-
deje 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 Čes-
ká republika s.r.o., kde odpovídá za rámec systému říze-
ní rizik finanční skupiny aXa v Čr & Sk.
Jako interní auditor ve společnosti t-Mobile se spolu-
podílel na budování útvaru interního auditu. řídil inter-
ní audit v komerční pojišťovně, kde jeho hlavními úko-
ly byla změna orientace ia na přidanou hodnotu a usta-
novení Výboru pro audit. V Direct pojišťovně byl odpo-
vědný za systém řízení rizik a projekt Solventnost ii. an-
tonín je certifikovaným interním auditorem (cia), s Čiia 
dlouhodobě spolupracuje v oblasti profesních standar-
dů 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 škole 
báňské pracuje od roku 1992 ve veřejné správě v eko-
nomických pozicích na různých úrovních řízení. od roku 
2008 pracuje jako interní auditor krajského úřadu Mo-
ravskoslezského kraje. Věnuje se lektorské a publikač-
ní práci v oblasti ekonomického řízení územních samo-
správných celků a jejich zřízených organizací 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, kontrolní čin-
nosti a auditu zaměřeného na informační a komunikač-
ní technologie v soukromém sektoru, v resortu Minister-
stva obrany Čr a České správě sociálního zabezpečení. 
V současné době poskytování služeb spojených s audi-
tem ict v rámci samostatné podnikatelské činnosti.

Ing. lADIslAv Tyll, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze. Specializace: outsou-
rcing, mezinárodní podnikání, fúze, akvizice, společné 
podniky, hodnocení podnikatelských záměrů pozice: od-
borný asistent na katedře Podnikové 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 několi-
ka knižních publikací zabývajících se řízením a vedením 
lidí, například řízení lidí v organizaci, Byznys je o li-
dech, tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak zvlád-
nout deset nejobtížnějších situací manažera.
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PhDR. luDěk vAjneR
Vystudoval psychologii ff Uk, klinická psychologie Uni-
verzity karlovy. Je odborným konzultantem v řízení lid-
ských zdrojů, personální strategie, hodnocení programu, 
rozvoje týmové spolupráce, manažerských dovednos-
tí, vedení týmu, komunikačních dovedností, vyjednává-
ní a řešení konfliktů.

MgR. fIlIP vAnčo
absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v olo-
mouci. Dlouhodobě se zabývá compliance zejm. v ob-
lasti regulací finančního trhu. Zajímá se o zavádění po-
kročilejších přístupů k identifikaci, měření a hodnoce-
ní compliance rizik a na oblast postavení funkce com-
pliance v rámci řídicího a kontrolního sytému, corpora-
te governance, jakož i řízení rizik a prevenci praní špina-
vých peněz a finanční kriminality. V letech 2004–2006 
působil jako vedoucí organizačního oddělení a práv-
ník – koordinátor rozvojových projektů ve společnos-
ti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. 
V letech 2006–2009 pracoval v České národní bance, 
kde se na pozicích metodik specialista bankovního do-
hledu, hlavní právník bankovní regulace a po zavede-
ní funkcionálního modelu řízení dohledu nad finančním 
trhem jako hlavní právník regulace finančního trhu po-
dílel na stanovování regulatorních pravidel pro subjek-
ty finančního trhu a řešení specializovaných právních 
otázek souvisejících s regulací a dohledem nad finanč-
ním trhem.  
V letech 2009–2010 byl vedoucím oddělení complian-
ce & aMl ve Volksbank cZ, a.s. od roku 2010 půso-
bí ve společnosti Home credit international, a.s., kde 
na pozici Group Head of compliance odpovídá za řízení 
a rozvoj compliance v rámci skupiny Home credit.

Ing. luCIe veselá, CIA
 od roku 2005 pracuje v oblasti interního auditu pře-
vážně ve veřejné správě. Začínala s audity v „terénu“, 
postupně si však prošla téměř všemi pozicemi v rámci 
interního auditu. cenné zkušenosti získala také při au-
ditování projektů financovaných z prostředků evropské 
unie. V současné době působí na Ministerstvu financí 
jako ředitelka odboru interní audit. od roku 2012 je dr-
žitelkou mezinárodního certifikátu certified internal au-
ditor (cia).

RnDR. jIŘí WeInbeRgeR
tiMinG Praha, vystudoval obor „Matematická statisti-
ka“ na Matematicko-fyzikální fakultě Uk. Specializuje 
se na simulace a optimalizace složitých systémů, řízení 
projektů a jejich rizik, simulační modelování a optimali-
zace cash-flow portfolia projektů, prezentační a komuni-
kační dovednosti, věnuje se i publikační činnosti.

Ing. josef vInCeneC
Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Bě-
hem své profesní kariéry působil mimo jiné v bankov-
ním sektoru. od roku 1998 pracuje ve veřejné sprá-
vě. Více než 20 let se zabývá problematikou řízení rizik 
a službou interního auditu. od roku 2003 vede odděle-
ní interního auditu v krajském úřadě libereckého kra-
je. Při zavádění interního auditu do orgánů veřejné sprá-
vy se stal členem týmu krajských auditorů. Spoluvytvá-
řel první metodické dokumenty, manuál ia a další po-
můcky. Je členem lektorské skupiny libereckého kra-
je a dlouhodobě přednáší téma interního auditu, finanč-
ní kontroly a řízení rizik. Díky svým odborným zkušenos-
tem, praxi, lektorské i publikační činnosti získal v roce 
2011 certifikát interní auditor ve veřejné správě – ex-
pert/konzultant.

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 proble-
matice zjišťování a hodnocení kvality a nastavení exter-
ního evaluačního systému primárního vzdělávání v Čr 
a aplikaci mezinárodních rámců kvality (caf, efQM, 
cSr) do škol a vzdělávacích zařízení. od roku 2011 za-
stává pozici ředitelky odboru interního auditu v Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýchovy a stala se gestorem 
pro zajištění úkolů vyplývajících pro resort  ze Strate-
gie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 
a Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 
a 2014. od roku 2012 začala úzce spolupracovat s od-
dělením boje s korupcí Úřadu 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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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 
pravidelných emailových novinek, časopisu a webu.

•			Výběr	z	řady	odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství poskytována 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 in-
terního auditu. tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účast-
nit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.

•				Budete	mít	možnost	účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezentová-
ny 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 

katalog 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 sta-
hovat 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 in-

formace 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).
•		O	přijetí	řádného	člena	rozhoduje	Rada	ČIIA	na	základě	členské	přihlášky.
•		Členské	příspěvky	jsou	placeny	dle	platného	Příspěvkového	řádu	ČIIA.
•		Online	přihlášku	naleznete	na	http://interniaudit.cz nebo si tamtéž můžete stáhnout její tiskopis.
•		Každý	člen	ČIIA	se	zavazuje	ve	své	činnosti	aplikovat	Etický	kodex	Mezinárodního	institutu	interních	audi-

torů.
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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 fyzickou osobu či jednoho zástupce právnic-
ké osoby. Při podání přihlášky od 1. července je výše členského příspěvku Benefit na daný rok snížená o 50 %. 
Dle počtu svých zástupců získává organizace slevy na členský příspěvek Benefit dle Příspěvkového řádu Čiia.

fórUM Pro interní aUDitory

TeRMíny 

14. července 2016
18. srpna 2016
8. září 2016
6. října 2016
10. listopadu 2016
8. prosince 2016

ZAčáTek fóRA

16.30 hodin

MísTo konání

Čiia, karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro

InfoRMACe PoDá 

tereza Bubníková
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

PRůvoDCe ÚčeTnICTvíM veŘejnýCh fInAnCí  
novInkA 575 kč
Danuše Prokůpková, český institut interních auditorů 2016
Publikace je určena především interním auditorům s malými, popř. nulovými 
znalostmi či zkušenostmi v oblasti finančního účetnictví, ale najdou v ní inspiraci 
i znalci účetnictví. tato publikace čtenáře postupně provede všemi fázemi účetní-
ho procesu a seznámí jej s jeho nejdůležitějšími rysy a riziky s rozličnými fázemi 
spojenými se sběrem, tříděním a zpracováním dat.
Publikace reflektuje významné legislativní změny k nimž došlo za poslední ob-
dobí v oblastech účetní regulace a jde i dále, neboť nastiňuje pokračující sbli-
žování finančního účetnictví s dalšími právními předpisy, které tvoří rámec ve-
řejných financí. koncepce publikace je zároveň založena na vzájemnostmi 
mezi danými způsoby financování, finančního hospodaření a finančního účet-
nictví veřejných rozpočtů. nejen z  důvodu probíhající reformy účetnictví veřej-
ných financí a v důsledku zavedeni centrálního systému účetních informací státu 
(cSÚiS) je třeba zlepšit kvalitu monitoringu a kontroly účetnictví a zajistit pro-
ces účinnými kontrolními mechanismy, které by napomohly dodržování účetních 
a kontrolních standardů a morálních zásad účetní a auditní profese právě ve sfé-
ře veřejných rozpočtů.

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, ma-
ximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní me-
todiku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných organizací 
v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňovaných po-
stupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů. Příručka je vhodná 
jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.
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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 ma-
lých útvarech ve veřejné správě je praktickým průvodcem pro všechny, kte-
ří se chtějí podílet na rozvoji a zkvalitňování interního auditu a kterým chy-
bí jednoduchý návod 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 re-
alizovat. Významnou část příručky tvoří také praktické návody a vzorové do-
kumenty. Příručka by se tak mohla stát užitečnou pomůckou zejména v ma-
lých útvarech interního auditu ve veřejné správě. a o to především všem au-
torům této publikace šlo.

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.

funkCe InTeRního AuDITu v bAnkáCh 180 kč
Překlad český institut interních auditorů 2013
Basilejský výbor pro bankovní dohled (Výbor) vydává revidovanou směrnici 
pro posuzování efektivity funkce interního auditu v bankách, která je součástí 
pokračující snahy Výboru řešit problematiku bankovního dohledu a rozšiřovat 
dohled prostřednictvím návodu, který podporuje přiměřené praktiky uvnitř 
bank. tento dokument nahrazuje dokument z roku 2001 interní audit v ban-
kách a vztah supervizora s auditory. Zohledňuje vývoj v oblasti postupů do-
hledu a také vývoj bankovních organizací a zapracovává také poučení získa-
ná ze současné finanční krize. Dokument navazuje na dokument Zásady pro 
zlepšení správy a řízení společností.  
Dokument je založen na 20 zásadách, organizovaných ve třech sekcích: 
a) očekávání supervize týkající se funkce interního auditu B) Vztah orgánu 
supervize k funkci interního auditu a c) Posuzování funkce interního audi-
tu supervizory.

PUBlikace
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kontakty
ID datové schránky: q7qscms
Ičo: 62932632
DIč: CZ62932632

český institut interních auditorů
karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2
e-mail: ciia@interniaudit.cz 

obsAZení kAnCeláŘe čIIA 

Dlouhodobé vzdělávání, certifikace, profesní rozvoj
Tereza bubníková

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 255

e-mail: bubnikova@interniaudit.cz 
•

Administrativa
veronika Muráriková
telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250

e-mail: murarikova@interniaudit.cz
•

členské služby, komunikace IIA, internet
Petra škvorová

telefon: 224 919 361
mobil: 731 157 252 

e-mail: skvorova@interniaudit.cz

Ředitel kanceláře čIIA
Ing. Daniel häusler

telefon: 222 263 760; mobil: 
602 131 864

e-mail: hausler@interniaudit.cz 
•

Administrativa, účetní
Zdeňka kmentová

telefon: 222 263 762
mobil: 731 157 255

e-mail: kmentova@interniaudit.cz
•

krátkodobé vzdělávání, veřejná správa
jana šindelářová

telefon: 224 920 332
mobil: 731 157 256

e-mail: sindelarova@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.
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