Konference je realizována pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Bc. Josefa Bernarda a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého.
Za podpory náměstka ministra financí PhDr. Tomáše Vyhnánka.

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
národní konference ČIIA jsou již tradiční a nejinak je tomu i v letošním roce 2018, kdy se v mnoha připomínkách vracíme do roku 1918, vzniku samostatného Československa. Český institut interních auditorů sice neslaví 100 let od založení, nicméně i tak se budeme v mnoha směrech vracet ke kořenům interního auditu a k tradicím.
Tradiční podzimní termín, tentokrát 23.–24. října 2018 doplní krásné a pro Českou republiku tradiční město Plzeň
a kongresový Parkhotel Plzeň.
Program konference zaměřujeme do dvou směrů. Již název Návrat ke kořenům evokuje, že se budeme prostřednictvím
prezentací manažerů interního auditu a jejich případových studií věnovat dobré praxi interního auditu. Chceme navázat na tradice a základy interního auditu, tak jak se k nim navrací ve svém prohlášení současný IIA Global Chairman
Naohiro Mouri. Na konferenci tradičně zazní také témata, která jsou pro interní auditory aktuálně zajímavá a inspirativní.
Představíme Vám jak výsledky evropského průzkumu, kterého se ČIIA zúčastnil, tak projekty ucházející se o Cenu za inovaci v interním auditu 2018. Budete mít příležitost poznat praxi a pohled na interní audit ze strany hostů ze zahraničí,
ředitele interního auditu Allianz group a finančního ředitele Plzeňského prazdroje.
Tradiční významnou a nedílnou součástí konferencí jsou vzájemná setkání a výměna zkušeností se známými nebo
novými kolegy interními auditory.
Tradičně pro Vás připravujeme Gala večer, tentokrát netradičně pojatý v duchu 20. let 20. století, a budeme rádi,
pokud nám pomůžete s navozením prvorepublikové atmosféry. V rámci Gala večera budete mít možnost zažít improvizační představení známé herečky a bavičky Simony Babčákové.
Vaše spokojenost a pohodlí je naším cílem a tradičně Vás přepravíme konferenčním autobusem z Prahy a zpět po ukončení konference do Prahy.
Rádi se s Vámi setkáme, tak neváhejte a přijeďte za námi (nebo s námi) do Plzně.
O informace z přípravy konference Vás tradičně budeme informovat prostřednictvím webu www.interniaudit.cz.
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23. října 2018

		

Registrace
Zahájení
Tomáš PIVOŇKA, prezident ČIIA
Tomáš VYHNÁNEK, náměstek ministra financí
Hervé GLOAGUEN, Allianz Group
„Vedení a nastavení globální funkce auditu“

10:30–10:50

Přestávka

8:30–9:30
9:30		

		
		
9:50–10:30

David UDAL, Plzeňský Prazdroj
„Spolupráce managementu a Interního Auditu“
11:15–12:00
Tomáš PIVOŇKA, ČEZ
		„Méně znamená více. Praktické tipy, jak řídit malý útvar
interního auditu ve velké nadnárodní společnosti“
10:50–11:15

		

12:00–13:10
S ekc e A
13:10–13:50

Oběd

		
14:30–14:50

Přestávka

14:50–15:30

Pavla PAVLÍKOVÁ, INNERGY
„A jaký byl ten audit?“

13:50–14:30

		

S ekc e B
13:10–13:50	Ivana GÖTTINGEROVÁ, Statutární město Brno

		
		

„Naše cesta za kvalitou anebo jak si zachovovat zdravý rozum“
Ilona DUBOVÁ, Plzeňský Prazdroj
„Pokrytí rizik a audity v FMCG – případové studie“

14:30–14:50

Přestávka

14:50–15:30

		
		

Markéta HRUBOŇOVÁ
a Václav ZYCHÁČEK, Česká pojišťovna
„Outsourcing z pohledu interního auditu“

17:30		

Gala večer „Číše vína“

13:50–14:30

or g a n i z á t or

H l a v ní p a r t ner

8:30–9:00

Registrace

9:00–10:30	PANELOVÁ DISKUSE NA TÉMA 		
AU D I T N Í S O F T WA R E

		
Martin BUBENÍK, ČEZ
		
„ECM pro interní audit ve Skupině ČEZ“
		
Miroslava BUL‘UBAŠ MILECOVÁ,
		
UniCredit Bank Hungary
		
„Audimex“
		Lenka MUŠKOVÁ, BOHEMIA ENERGY
		„SW řešení auditních složek a monitoring doporučení v IA
Bohemia Energy“
10:30–11:00	Finalisté Ceny za inovaci 2018

v interním auditu
(představení tří úspěšných projektů)

Petr BUBENÍK, Zebra Technologies
„Implementace datové analýzy v interním auditu“
Štěpánka ČERNÁ, KPMG
„Odhalování podvodů v nákupním procesu“

		

24. října 2018

p a r t ner

11:00–11:20

Přestávka

11:20–12:10

Výsledky mezinárodního průzkumu

		
		
		

Michal ČUP, KPMG
Jitka KAZIMÍROVÁ, Allianz pojišťovna
Michal NULÍČEK, ROWAN LEGAL
„Skrytá rizika GDPR a témata pro interní audit“

12:50–13:00

Ukončení konference

13:00		

Oběd

12:10–12:50
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