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Výroční setkání interních auditorů 
ve veřejné správě

– Výjimečné a jedinečné

– Společné a pro všechny

– Informující a komunikativní

– Aktivní a interaktivní

– Veřejné a otevřené

– Silné a inspirující



Podle zákona o územním členění státu 
(36/1960 Sb.) , se území České republiky dělí na:

A. 14 krajů

B. 13 krajů

C. 7 krajů

Zkušební otázka



Jaký den v týdnu je dnes:

A. Pondělí

B. Úterý

C. Středa

D. Čtvrtek

E. Pátek

Zkušební otázka



V rámci jakého orgánu veřejné správy působíte:

A. Státní orgán

B. Územně samosprávný 
orgán

C. Jiný orgán státní správy

D. Jiný orgán územní 
samosprávy

E. Ostatní

Rozřazovací otázka
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1. Český institut interních auditorů

Ø Založení 1995 jako občanské sdružení

Ø Od 2014 - Zapsaný spolek

Ø Orgány – Sněm, Rada (13), Kontrolní komise (3)

Ø Další orgány – Sekce VS, Redakční rada, 

Nominační výbor

Ø Čestné prezidium ČIIA (15 členů)

Ø Kancelář ČIIA (5 zaměstnanců)
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1. Český institut interních auditorů
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VIZE

1. Respektovaná autorita 
v oblasti IA a příbuzných 

profesí, VKS a CG v ČR

2. Profesionální 
organizace poskytující 

kvalitní služby

3. Institut rozvíjející 
dobré vztahy s IIA, ECIIA 
a s okolními národními 

instituty

4. Dobře řízená a 
ekonomicky stabilní 

organizace

Vize ČIIA
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STRATEGIE
1. ČIIA je respektovanou autoritou v oblasti IA a příbuzných 

profesí, VKS a CG v ČR

A. Chceme být atraktivním partnerem pro „tvůrce legislativy“ 
(MF), regulátory (ČNB, NKÚ, RVDA) a obdobné asociace 
(KAČR, CIoD, ČCA, ČBA).

B. Chceme efektivně komunikovat interní audit jako 
nepostradatelnou součást Corporate / Goverment
Governance (PR – sociální media, konference, kulaté stoly, 
redesign časopisu).

C. Chceme být společensky odpovědná organizace (ochrana 
ŽP, dobrovolnictví).
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STRATEGIE
2. ČIIA je institut rozvíjející dobré vztahy s IIA, ECIIA a s 

národními instituty v rámci CEE

A. Chceme zintenzivnit spolupráci s IIA, ECIIA, a národními 
instituty IIA (benchmarking, přístup ke vzdělávání, výměna 
lektorů na konferencích a seminářích).

B. Chceme udržet administraci certifikace (CIA, CRMA).

C. Zvážíme možnosti konání ECIIA konference 2020 v Praze.

D. Chceme být aktivním člen ECIIA a v CEE regionu.
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STRATEGIE
3. ČIIA je profesionální organizace poskytující kvalitní služby 

svým členům a konkurenceschopné produkty odborné 
veřejnosti

A. Chceme být preferovaným komunikačním a informačním centrem pro 
interní auditory v ČR (atraktivní nabídka služeb, síťování).

B. Chceme nabízet služby i příbuzným profesím (RM, Compliance, atd.).

C. Chceme nadále rozvíjet nové formy vzdělávání (e-learning, kulaté 
stoly, minikonference – panelové diskuse).

D. Chceme se systematicky věnovat mladé generaci auditorů.

E. Chceme rychle přenášet novinky a trendy v profesi do prostředí ČR 
(IPPF, metodologie IA, inovace).
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STRATEGIE
4. ČIIA je dobře řízená a ekonomicky stabilní organizace

A. Chceme řídit ČIIA profesionálně a bezpečně (efektivní finanční řízení, 
aktivní řízení rizik).

B. Chceme zajistit udržitelnou budoucnost ČIIA (ekonomická rezerva, 
personální plánování).

C. Chceme být inovativní a aktivně vyhledávat nové zdroje příjmů.



I. Znáte Sekci veřejné správy při ČIIA:

A. Ano

B. Ne



• přiblížení se členské základně ve veřejné správě

• hlavním cílem je poskytnout možnosti zapojit se do 
činnosti všem auditorům ve veřejné správě, a to na 
rozvoji a zlepšení profese interního auditu ve veřejné 
správě, 

• dále propojení interních auditorů ve veřejné správě s 
cílem výměny názorů, podpory činnosti a přenášení a 
propagování dobré praxe ve veřejné správě mezi 
interními auditory a odbornou veřejností

• tvorba a realizace vzdělávacích systémů pro interní 
auditory ve veřejné správě, včetně certifikace

Sekce SVS při ČIIA
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1. Sekce veřejné správy 
Český institut interních auditorů

Předseda

Komunity Výbor pro certifikaciOdborné komise

Místopředseda

Komise pro primární systém 
dohledu

Komise pro sekundární 
systém dohledu

Obce Vysoké školyKraje OstatníMinisterstva

Zdravotnictví

Státní fondy

Katastrální úřady

Další úřadyMorava

Praha

Čechy
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1. Český institut interních auditorů

Přehled prezidentů ČIIA:

Ø Ivo Středa (1995-1997)

Ø Vladimír Valenta (1997-1998)

Ø Bohuslav Poduška (1998-2003)

Ø Radek Pomije (2003-2004)

Ø Pavel Vácha (2004-2007)

Ø Jan Voříšek (2007-2009)

Ø Petr Vobořil (2009-2014)

Ø Tomáš Pivoňka (od 2014)
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1. Český institut interních auditorů

Přehled členů Rady ČIIA: Tomáš Pivoňka, František Beckert, 

Michal Čup, Miloslav Frumar, Petr Hadrava, Jitka Kazimírová, Zuzana Kitto, Eva 

Klímová, Jan Kovalčík, Michaela Kubýová, Kateřina Miklošová, Dana Ratajská, 

Lukáš Wagenknecht
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1. Český institut interních auditorů

Přehled členů kontrolní komise ČIIA: 

Martin Bubeník, František Orság, Petr Švub
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1. Český institut interních auditorů

Přehled zaměstnanců kanceláře ČIIA:
Tereza Bubníková

Komplexní vzdělávání, certifikace ČIIA, profesní rozvoj

Zdeňka Kmentová

Administrativa, účetní

Daniel Häusler Petra Škvorová 

Ředitel kanceláře ČIIA Členské služby, komunikace IIA, internet 

Tereza Štětinová

Krátkodobé vzdělávání, veřejná správa



• František Beckert, Miroslav Čtvrtlík

• Eva Janoušková, Dana Ratajská

• Dana Zemánková, Iva Šolcová, Eva Štěpánková, Světla 
Marková

• Josef Vincenc, Věra Štembírková, Jiřina Halamčáková, Libuše 
Habartová, Věra Likešová, Ingrid Martincová

• Eva Klímová, Iva Kučírková, Zdeňka Hejná

• Šárka Nováková, Zdeněk Nushart

• Vladimír Vít, Zbyněk Křízka
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1. Sekce veřejné správy

Výbor SVS:
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1. Český institut interních auditorů

7/1995 – ČLEN ECIIA

1/1996 – NÁRODNÍ POBOČKA IIA

6/2002 – NÁRODNÍ INSTITUT IIA
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1. Český institut interních auditorů



• Statut SVS

• Strategie činnosti Sekce veřejné správy 
Českého institutu interních auditorů a kroky k 
jejich naplnění na roky 2016 – 2019

1. Hlavní dokumenty SVS
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Strategie ČIIA 
Sekce veřejné správy
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Strategie Sekce veřejné správy
Strategie VS má 5 následujících cílů: 

I. být informačním a komunikačním centrem pro interní 
auditory ve veřejné správě ČR 

II. soustřeďovat interní auditory ve veřejné správě ČR
III. být centrem nejlepších zkušeností z výkonu interního 

auditu ve veřejné správě ČR
IV. být aktivním účastníkem procesu výkonu interního 

auditu ve veřejné správě ČR a garantem zvyšování 
jeho úrovně 

V. hrát aktivní roli při nastavení a fungování interního 
auditu ve veřejné správě

strana 27



Kroky naplňování I.
I. být informačním a komunikačním centrem pro interní auditory ve veřejné správě 

ČR za účelem:
– soustřeďovat informace o stavu interního auditu ve veřejné správě ČR; 
– pokračovat v pomoci ČIIA při tvorbě komunikační strategie, která bude vhodná pro členy 

ČIIA z veřejné správy ČR;
– využívat v ČIIA takové metody a formy komunikace s interními auditory ve veřejné správě, 

které zvýší jeho vliv na výkon a kvalitu interního auditu ve veřejné správě ČR.

II. soustřeďovat interní auditory ve veřejné správě ČR za účelem:
– rozvíjet aktivity komunit interních auditorů veřejné správy na všech úrovních veřejné 

správy ČR, zvyšovat zapojování komunit do práce SVS;
– pokračovat v začleňování všech nových a nezapojených interních auditorů veřejné správy 

do profesní a organizační působnosti ČIIA;
– aktivně komunikovat se všemi interními auditory veřejné správy a propagovat profesi 

interního auditu ve veřejné správě. 

III. být centrem nejlepších zkušeností z výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR 
za účelem:
– udržovat ve spolupráci s ústředními orgány veřejné správy (zejména MF, MV, MMR) 

podmínky pro zapojení většího počtu interních auditorů veřejné správy do činnosti SVS 
a ČIIA;

– využívat svých schopností a možností pro organizování výměn zkušeností národní 
a mezinárodní dobré praxe ve veřejné správě ČR. 
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Kroky naplňování II.
IV. být aktivním účastníkem procesu výkonu interního auditu ve veřejné správě ČR 

a garantem zvyšování jeho úrovně za účelem:
– zajistit praktické uplatňování potřeb interních auditorů veřejné správy ČR při jednotlivých 

vzdělávacích aktivitách ČIIA;
– pokračovat v započaté inovaci programů stávajících forem vzdělávání interních auditorů 

veřejné správy, které reagují na změny v legislativním rámci ochrany veřejných financí 
a nastavování řídícího a kontrolního systému veřejné správy ČR;

– vytvářet ve spolupráci s MF komplexní kvalifikační a certifikační program vzdělávání pro 
interní auditory od nejnižší odbornosti až po nejvyšší auditorské manažerské pozice;

– vypracovat a rozvíjet systém národní certifikace interních auditorů veřejné správy, který je 
součástí komplexního národního kvalifikačního a certifikačního programu vzdělávání pro 
interní auditory veřejné správy.

V. hrát aktivní roli při nastavení a fungování interního auditu ve veřejné správě za 
účelem:
– vytvořit podmínky pro další podporu interních auditorů ve veřejné správě;
– rozvíjet a podporovat legislativní nastavení a metodické postupy interního auditu ve 

veřejné správě ČR;
– navázat a rozvíjet užší spolupráci s dalšími organizacemi ve veřejné správě za účelem 

získávání a posilování jejich podpory a podpory jejich členů při zabezpečování propagace 
a osvěty o interním auditu pro řádnou správu a řízení financování orgánů a organizací 
veřejné správy ČR.
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II. Jaké činnosti poskytuje ČIIA (označte všechny 
relevantní):

A. Vzdělávání

B. Časopis

C. Publikace

D. Web

E. Konference, 

workshopy

F. Certifikace

G. Další aktivity
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2. Základní činnosti

Ø Vzdělávání

Ø Časopis

Ø Publikace

Ø Web

Ø Konference, workshopy

Ø Certifikace

Ø Další aktivity



III. Jakou formu svého rozvoje preferujete:

A. Účast na 
workshopech a 

konferencích

B. Účast na externích 
vzdělávacích akcích

C. Účast na interních 
školeních

D. Sebevzdělávání

E. Žádnou
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2. Základní činnosti - vzdělávání

Ø Dlouhodobé vzdělávání 

(Univerzita IA; Akademie)

Ø Krátkodobé vzdělávání

Ø Systém vzdělávání pro VS

Ø Přípravné kurzy k certifikacím
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2. Základní činnosti - vzdělávání

KRÁTKODOBÉ SEMINÁŘE

Ø Ročně nabízíme cca 260 seminářů s cca 90 

lektory

Ø Semináře se zahraničními lektory 



IV. Jaké školení by jste chtěl v průběhu následujících 12 
měsíců absolvovat (označte max. 3 možnosti):

A. Školení na metodologii a 
standardů auditu

B. Odborné školení

C. Případové studie v IA

D. IT školení

E. Měkké dovednosti

F. Podvody a korupce ve VS

G. Novely legislativy

H. Jiné
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2. Základní činnosti - vzdělávání
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2. Základní činnosti - vzdělávání

STATISTICKÉ UKAZATALE ZA 1. POLOLETÍ 2017



V. Zúčastnil jste se za posledních 12 měsíců některé s 
následující akce ČIIA (označte všechny relevantní):

A. Workshop

B. Konference

C. Jednodenní školení

D. Vícedenní školení

E. Atestační kurz

F. Akademie

G. Žádnou



VI. Stalo se Vám, že byl zrušen seminář, na který jste byl 
přihlášen za posledních 12 měsíců:

A. Ano

B. Ne

C. Nebyl jsem přihlášen 
na žádný seminář

D. Nevím
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2. Základní činnosti - vzdělávání

NEJČASTĚJŠÍ KLIENT:

ŽENA (41-50) Z PRAHY, 

PŮSOBÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ,

50 / 50 - ČLENKA / NEČLENKA 
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2. Základní činnosti - vzdělávání

NEJČASTĚJŠÍ KLIENT:

ŽENA (41-50) Z PRAHY, 

PŮSOBÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ,

50 / 50 - ČLENKA / NEČLENKA 
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VII. Jakého moderátora nebo lektora by jste uvítal/a:

A. David Švehlík

B. Leoš Mareš

C. Vojtěch Dyk

D. Jakub Prachař

E. Tomáš Klus



VIII. Podle čeho se rozhodujete při výběru školení (max. 3 

označení) :

A. Téma

B. Lektor

C. Termín školení

D. Délka školení

E. Cena

F. Recenze

G. Jiné
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2. Základní činnosti - vzdělávání

KRÁTKODOBÉ SEMINÁŘE

Ø Semináře v regionech:

ü Brno, 15, 338

ü Liberec, 3, 165

ü Olomouc, 11, 185

ü Ostrava, 27, 552

ü Zlín, 2, 59
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2. Základní činnosti - vzdělávání
SYSTÉM DLOUHODOBÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
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2. Základní činnosti - vzdělávání
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2. Základní činnosti - vzdělávání
SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Ø Základní kurz – 63x, 1 603 absolventů

Ø Atestační kurzy – 8 kurzů v současné nabídce

Ø JUNIOR - Audit klíčových oblastí VS, Praktické dovednosti 

pro výkon IA, Veřejnosprávní kontrola v teorii a praxi

Ø SENIOR – Reforma účetnictví, Audit účetní závěrky, Audit 

IS dle zákona o kybernetické bezpečnosti

Ø EXPERT / KONZULTANT – Řízení IA, Nastavení a 

hodnocení programu kvality
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2. Základní činnosti - časopis
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Ø Čtvrtletník

Ø 1. číslo v roce 1997

Ø 21 ročníků, 84 čísel

Ø Členové zdarma

Ø Elektronické verze na webu

Ø Stále potřebujeme členy Redakční rady

2. Základní činnosti - časopis



IX. Jak se Vám líbí nová čísla časopisu Interní auditor 
(hodnocení jako ve škole):

A. 1 - líbí

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5 - nelíbí

F. Nevím

G. Nečetl jsem žádné 
číslo
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2. Základní činnosti - publikace
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2. Základní činnosti - publikace


