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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 25.–26. dubna 2012 organizuje Český institut interních auditorů workshop por interní auditory s názvem
„Finanční kontrola včera, dnes a zítra“.
▲ Na co bude workshop zaměřen?
Jak již název napovídá, chceme se věnovat tomu, jaké bylo a je postavení finanční kontroly při řízení a správě orgánů a organizací
ve veřejné správě a diskutovat o tom, jaké postavení by měla finanční kontrola mít, aby byla funkční a účinná. Je posláním interního
auditu, které vyplývá přímo z jeho vymezení, aby vedoucím orgánů a organizací v řízení rizik v této oblasti pomáhal a tím přidával
hodnotu.
První den workshopu se budeme zabývat problematikou nastavení kontrolního systému v orgánech a organizacích v ČR, podle
zákona o finanční kontrole, včetně pohledu do minulosti i budoucnosti. Důraz bude kladen především na cíle, úkoly, účinnost
a efektivnost kontrol při řízení procesů. Druhý den workshopu se účastníci budou mít možnost rozhodnout mezi dvěma paralelními
tématy. Buď se mohou věnovat:
– výměně zkušeností při současném způsobu provádění interního auditu a finančních kontrol nebo
– problematice porušování rozpočtové kázně při čerpání dotací.
Záměrně jsme zvolili témata, která jsou pro interní auditory provokativní, neboť zatímco management často mezi auditem a kontrolou
nevidí rozdíl, interní auditoři jsou na pojem finanční kontrola často velmi citliví. I proto se chceme tomuto rozhraní věnovat.
▲P
 ro koho je workshop určen?
Workshop je určen těm, pro které je současný zákon o finanční kontrole právním rámcem jejich činnosti, tj. pro interní auditory
a kontrolory ze všech orgánů a organizací veřejné správy a vedoucí orgánů a organizací veřejné správy.
Věříme, že pro všechny jmenované bude účast na workshopu přínosem a vítanou příležitostí pro výměnu zkušeností.
▲C
 o říci závěrem?
Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání a zúčastněte se workshou Českého institutu interních auditorů v Liberci o problematice
finanční kontroly ve veřejné správě.
Věříme, že nebudete litovat!
Na setkání s Vámi se těší

		
		
		

Lukáš Wagenknecht		
víceprezident ČIIA 		
předseda Výboru Sekce veřejné správy

Daniel Häusler
ředitel kanceláře ČIIA
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PROGRAM

26. 4. 2012

25. 4. 2012
9:30–10:30	Registrace
10:30–10:50	Zahájení: Petr Vobořil, prezident Českého institutu
interních auditorů
René Havlík, ředitel Krajského úřadu
Libereckého kraje
Jiří Šolc, ekonomický náměstek primátorky
Statutárního města Liberce
10:50–11:20	Jan Málek, Ministerstvo financí – „Směry vývoje
finanční kontroly v kontextu evropské dobré praxe“
11:20–11:40	Pavel Skalník, Nejvyšší kontrolní úřad – „Shrnutí
výsledků kontrolní činnosti NKÚ v roce 2011
– fungování vitřního kontrolního systému“
11:40–12:00	Přestávka
Lukáš Wagenknecht, Deloitte Audit – „Legislativa
a systém finanční kontroly z pohledu ČIIA,
prezentace kompendia k PIC“
12:30–13:00	Miloslav Kvapil, DYNATECH – „Elektronická řídící
kontrola jako součást finančního řízení a kontroly
organizace“

12:00–12:30

13:00–14:00

Oběd

14:00–14:30	Eva Janoušková, Krajský úřad Kraje Vysočina
– „Co by nás mohlo/mělo zajímat
z aktualizovaného rámce pro vnitřní kontrolní
systém (COSO)“
14:30–15:00	Vendula Kožíšková, Magistrát hlavního města
Prahy – „Řídící kontrola na MHMP – nastavení,
praxe a problémy“
15:00–15:20	Přestávka
15:20–15:50	František Orság, Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna – „Od kontroly k auditu a zpět“
15:50–16:50	Simona Székelyová, Ministerstvo pro místní
rozvoj – „Zpráva o stavu interního auditu
na ministerstvech“
16:50–17:00
Ukončení prvního dne workshopu
19:30	Večerní program „Číše vína“
Clarion Grandhotel Zlatý Lev
hlavní partner

partner

SEKCE A
9:00–9:30	Registrace
9:30–10:40
Josef Vincenec, Krajský úřad Libereckého kraje
a hosté workshopu – „Interní audit v praxi
a finanční kontrola v praxi“
10:40–11:00	Přestávka
11:00–12:45	Josef Vincenec, Krajský úřad Libereckého kraje
a hosté workshopu – pokračování
12:45–12:55
Ukončení
13:00

Oběd

Sekce A nabízí tato témata:
1. „Kontroly příspěvkových organizací“
(Hana Máchová, Městský úřad Česká Lípa,
Ilona Honsová, Městská část Praha 1)
2. „ Jak se dostat korupci na kobylku?“
(Marie Vozobulová, Statutární město Liberec)
3. „ Může interní audit spravovat agendu stížností?“
(Martin Oklamčák, Statutární město Jablonec nad Nisou)
4. „Přidaná hodnota procesního řízení pro vedení úřadu
a pro interní audit“
(Josef Vincenec, Krajský úřad Libereckého kraje)

SEKCE B
9:00–9:30	Registrace
9:30–10:40	Martin Vlček, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje – „Nebezpečí porušování rozpočtové kázně
při čerpání dotací v roce 2012“
10:40–11:00	Přestávka
11:00–12:45	Martin Vlček, Krajský úřad Moravskoslezského
kraje – pokračování
12:45–12:55
Ukončení
13:00

Oběd
mediální partner
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MÍSTO KONÁNÍ

REGISTRACE

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

Využijte registraci online na www.interniaudit.cz, e-mailem,
faxem nebo poštou nejpozději do 23. 4. 2012 na adresu:

Interní auditory a kontrolory ze všech orgánů a organizací
veřejné správy a vedoucí orgánů a organizací veřejné správy.

Český institut interních auditorů, o.s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
tel: 224 920 332, fax: 224 919 361
E-mail: workshop@interniaudit.cz

CENA

KONTAKT

URČENO PRO

Účast	


Člen ČIIA bez DPH/s DPH
Nečlen ČIIA bez DPH/s DPH

Poplatek za Workshop
25.–26. 4. 2012 


3 490 Kč / 4 188 Kč
3 990 Kč / 4 788 Kč

Sleva časová
Při podání řádné přihlášky 
do 11. 4. 2012.	

2 990 Kč / 3 588 Kč
3 490 Kč / 4 188 Kč

Jednodenní účast
Pouze 25. 4. 2012	

2 400 Kč / 2 880 Kč



2 800 Kč / 3 360 Kč

Pouze 26. 4. 2012 

1 200 Kč / 1 440 Kč



1 400 Kč / 1 680 Kč

Jana Šindelářová, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz
Petra Škvorová, e-mail: skvorova@interniaudit.cz
telefon: 224 920 332, www.interniaudit.cz
REZERVACE UBYTOVÁNÍ

Rezervaci ubytování zajišťuje cestovní kancelář D.I.R. Bohemia
(viz. přiložené přihlášky na ubytování).
Využijte on-line registraci na workshopovém webu
www.interniaudit.cz nebo vyplněnou přihlášku zašlete
na e-mail: romana.moravcova@dirbohemia.cz
Datum uzávěrky přihlášek na ubytování je 11. 4. 2012.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ

Dopravní spojení na cestu do Liberce a zpět:
www.idos.cz
Dopravní spojení v Liberci:
http://www.dpmlj.cz/mhd-liberec/

V ceně není zahrnuto ubytování. Cena zahrnuje účast
na přednáškách, účast na společenské akci „Číše vína“,
2x oběd a drobné občerstvení.
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přihláška
Příjmení:

Jméno:

Firma:

Adresa:

PSČ:

Město:

Tel:

E-mail:

IČO:

DIČ:

člen: ČIIA / IIA / člen partnerské organizace

STORNO PODMÍNKY:

členský příspěvek BENEFIT

zúčastním se závazně:
celého jednání workshopu
26. 4. 2012 se zúčastním sekce A

Titul:

Bezplatné storno přijímáme písemně nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením workshopu. Při písemném
zrušení účasti na workshopu 5 pracovních dnů před zahájením činí storno 50 %. 2 pracovní dny před zahájením činí
storno 70 %. 1– 0 pracovní den před zahájením činí storno
100 %. S výše uvedenými storno podmínkami souhlasím.

26. 4. 2012 se zúčastním sekce B
pouze jednání dne 25. 4. 2012
pouze jednání dne 26. 4. 2012 sekce A

Datum:

Podpis:

pouze jednání dne 26. 4. 2012 sekce B

Podrobné informace včetně přihlášky a programu naleznete
na stránkách www.interniaudit.cz

Tuto nascanovanou přihlášku prosím pošlete na email:
workshop@interniaudit.cz
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA UBYTOVÁNÍ
TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 11. 4. 2012

Jméno držitele (jak je uvedeno na kartě):

UBYTOVÁNÍ: (hodící se zaškrtněte)
– cena ubytování je uvedena vč. bufetové snídaně, DPH
a místních poplatků.

Číslo karty:
Doba platnosti:
CVC Kód*:

HOTEL CLARION GRANDHOTEL ZLATÝ LEV ****
■ 24.–25. 4. 2012
■ 25.–26. 4. 2012

*CVC kód jsou 3 poslední číslice čísla, které je uvedeno nad
podpisovým pruhem na zadní straně karty

Adresa pro zaslání dokladu o provedené platbě:

■ Jednolůžkový pokoj 
■ Dvoulůžkový pokoj 

1 500 Kč/noc
2 130 Kč/noc
s paní/panem……………………………  (1 065 Kč/osoba)

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Email:

Tel.:

PLATEBNÍ PODMÍNKY: (hodící se zaškrtněte)
FAKTUROU – v případě platby fakturou, prosím uveďte
fakturační údaje, event. další potřebné informace k vystavení faktury (č. objednávky pokud je požadováno, prodloužená
splatnost atd):
Firma:
Adresa:
IČO:
DIČ:
KREDITNÍ KARTOU
Zplnomocňuji D.I.R. Bohemia, s.r.o. k inkasu částky
__________ Kč z mé platební karty – formou „mail order“
(tzn. provedení transakce bez přítomnosti platební karty).
Doklad o provedené platbě Vám bude zaslán na Vámi udanou
adresu, nebo si jej bude možné vyzvednout u pořadatele
v místě konání konference.

■ VISA
■ EUROCARD/MASTERCARD
■ AMERICAN EXPRESS

Důležitá upozornění!!!:
• Bez úplného předplacení není rezervace pokojů platná
•	Platbu za ubytování prosím neslučujte s platbou
registračního poplatku
• Storno podmínky:
– do 11. 4. 2012
bez poplatku
– od 12. 4. do 17. 4. 2012
50 % z ceny ubytování
– od 18. 4. 2012
100 % z ceny ubytování
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději
do 11. 4. 2012:
• e-mailem: romana.moravcova@dirbohemia.cz
• faxem: +420 233 325 167
Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude zasláno potvrzení
rezervace.
Ubytování zajišťuje:
CK D.I.R. Bohemia, s.r.o., www.dirbohemia.cz
Za Zahradou 1, 162 00, Praha 6, tel.: +420 235 350 750
Datum:

Podpis:

