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Informace o 11.setkání interních auditorů z oblasti průmyslu, 

služeb a obchodu. 
11.Setkání se uskutečnilo dne 7.11.2014 v prostorách a s podporou společnosti EY v prostorách  

Florentina na Florenci 2116. 

 

Úvodní slovo patřilo prezidentovi a řediteli ČIIA, kteří krátce informovali o proběhlých 

akcích a přípravě oslav 20 let existence ČIIA. 

 

Pozitivní přínos nového zákona  o trestní odpovědnosti právnických osob, jako nástroje  

na zvýšení angažovanosti firem v boji proti nekalému jednání a zamezení rizik podvodů  

je potřeba vidět zejména v přenosu zodpovědnosti za rozhodování a řízení společnosti  

na právnickou osobu. I přes řadu nezodpovězených otázek může vést k motivaci firem vytvářet 

a zavádět preventivní systémy proti nekalému jednání – stručně byl naznačen  postup  

při ochraně společnosti před dopady  tohoto zákona. 

 

Velmi zajímavě byla podána informace  o energetické efektivitě v ČR a o  REMITu ,což  je  

nařízení Evropského parlamentu  a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti  

velkoobchodního trhu s energií. (další info možno nalézti na stránkách  ERU) 

 

IT bezpečnost a požadavky kybernetického zákona byly a jsou vždy předmětem zájmu jak privátní, tak veřejné sféry, prezentace z této 

oblasti jsou vždy velmi zajímavé, tak to bylo i v tomto případě. 

 

Závěrem byly velmi podrobně popsány a následně diskutovány dvě případové studie z oblasti péče o nemovitý majetek a vozový park. 
(zájemci o tuto problematiku se mohou obrátiti na zaměstnance EY – viz předmětné prezentace na stránkách ČIIA) 

 

Poděkování patří společnosti EY za organizaci a zajištění tohoto setkání. 

Prezentace jsou vyvěšeny na stránkách ČIIA. 

 
Petr Cerman 

13.11.2014 

 

 

Program 11.setkání  

Aktuality z ČIIA 

Info o ECIIA konferenci a General 

Assembly v Maďarsku (TP) 

Oslavy 20 let IA (TP a DH) 

Metodika IA 

Audit hodnocení VKS z pohledu 

zákona č. 418 o trestní 

odpovědnosti právnických osob 

Aktuální informace 

Změny a výzvy v energetické 

oblasti pro výrobce a spotřebitele 

(Energetická účinnost, Emisní 

povolenky, Remit, Emir)  

  

IT bezpečnost (zákon o 

kybernetické bezpečnosti, ISO/IEC 

27001:2014)  

Případové studie 

Audit facility 

Audit car fleet 


