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Editorial

Vážené dámy, vážení pánové,

Dear Sir / Madam,

je 20 let hodně, nebo málo? Nevíme,
nejde ale o počet let, jde o to, co se
vykonalo, co se podařilo a jaký vliv
mají výsledky uplynulých let na současné dění a stav v Českém institutu
interních auditorů.

is 20 years too old or too young? We
do not know, but it‘s not really about
the number of years, it‘s about
what has been done, what has been
achieved, and how the results from
previous years have influenced the
current state of IIA Czech Republic.

Dovolíme si tvrdit, že z pohledu množství vykonané práce bylo uplynulých 20 let opravdu hodně.
Úvodník není místo, kde chceme vyjmenovávat jednotlivé kroky a úspěchy minulých let. Zde v úvodníku
chceme jen upozornit na skutečnost, že všechny důležité okamžiky a počiny jsou zachyceny uvnitř tohoto speciálního čísla časopisu Interní auditor. Čísla vydaného při příležitosti 20. výročí založení Českého institutu interních auditorů.
Toto číslo obsahuje pestrou mozaiku vybraných činností členů,
orgánů a kanceláře ČIIA, které se odehrály za dobu jeho existence a pokračují dále. Vše, co je uvnitř časopisu uvedeno, by se neudálo bez mravenčí práce všech našich kolegů, které nová profese
nadchla a uviděli v ní nové šance, možnosti a výzvy nejen pro sebe, ale zejména pro organizace, pro které pracují. Vše, co je v časopise uvedeno, tak bylo, je a domníváme se, že i bude dobrým
základem pro budoucnost našeho Institutu.
Pokud se budeme dívat odvážně s optimismem na budoucnost
naší profese a postupovat v duchu citátu Charlieho Chaplina:
„Zajímám se o budoucnost, neboť v ní hodlám strávit zbytek života,“ bude vše dobré.
Přejeme Vám do budoucnosti v osobním i pracovním životě za radu, redakční radu a kancelář ČIIA vše dobré.
Jan Kovalčík
Daniel Häusler

We dare say that in terms of how
much work has been done over
the past years, 20 is a lot. However,
this editorial is not the place where
we want to write about all the
individual milestones and achievements from previous years.
Here we would like to point out that all important moments
and accomplishments are included inside this special issue
of the Internal Auditor magazine. The issue was published in
order to celebrate the 20th anniversary of the foundation of
IIA Czech Republic.
This issue contains a rich selection of the past and current activities of the members, bodies, and office of IIA Czech Republic.
Nothing that is included in the magazine would have been possible without the scrupulous work of our colleagues, who were
inspired by their new profession and saw in it new opportunities,
possibilities and challenges, not just for themselves but also for
the organizations for which they work. We believe that everything that is included in the magazine was, is, and will remain
a good foundation for the future of our Institute.
If we are going to look fearlessly with optimism into the future of our profession and proceed in line with the quote of
Mr. Charlie Chaplin – “My interest is in the future because I am
going to spend the rest of my life there” – everything is going
to be alright.
On behalf of the Council, the editorial staff and the office of IIA
Czech Republic, we wish you all the best in your professional
and personal lives.
Jan Kovalčík
Daniel Häusler
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Vážený čtenáři,

Dear Reader,

jménem Rady ECIIA gratuluji Českému institute interních auditorů k 20. výročí jeho založení.

On behalf of the ECIIA Board, I congratulate
IIA Czech Republic on the 20th anniversary of
its founding.

Český institut interních auditorů je členem ECIIA, která tvoří maják profese interního auidtu v širší geografické oblasti Evropy
a Středomoří (36 zemí a 40 000 členů).
Český institut interních auditorů aktivně informuje své členy o vývoji evropských směrnic,
které ovlivní naši profesi a chtěli bychom vám
tímto poděkovat za podporu, kterou jste nám
poskytli svou účastí na různých evropských
pracovních skupinách.
Evropský parlament nedávno rozhodl o zavedení nových oznamovacích povinností pro
kótované společnosti (nefinanční informace, reporting v jednotlivých zemích). Tyto regulatorní požadavky a důraz na řízení rizik,
monitoring a soulad zvýšily nároky kladené na členy dozorčích orgánů ve všech evropských zemích.
Z evropské úrovně vidíme, že je v dnešních dnech vice, než kdy
předtím důležité prosazovat model tří línií obrany, nezávislost naší profese a přidanou hodnotu, kteoru dodáváme společnostem
a veřejným orgánům a institucím.
Pro ty, kdo pracují ve finančním sektoru, je dohled ze strany
Evropské centrální banky novou dimenzí, se kterou musíme pracovat. Implementace požadavků Solvency II dále posílí povinnosti interních auditorů v pojišťovnictví.
Klíčové je, abychom předvídali nové místní regulatorní požadavky
a abychom byli připraveni poskytnout nezávislé ujišťovací služby
našim klientům podle těchto nových požadavků.
Přejeme všem interním auditorium – členům ČIIA hodně úspěchů v transformování svých útvarů interního auditu tak, aby byly
schopny zvládnout všechny evropské výzvy.

IIA Czech Republic is a member of the ECIIA
that maintains the beacon of the Internal
Audit profession in the wider geographic
area of Europe and the Mediterranean basin
(36 countries and 40.000 members).
IIA Czech Republic is active in informing their
members about the evolution of European
Regulation that will impact the profession
and we thank you for the support you have
given over time in our different European
workgroups.
Recently the European Parliament has decided the implementation of new reporting for listed companies (non-financial information, country by country reporting).These regulatory demands
and the important focus on risk management, monitoring and
compliance have increased the expectations from corporate
board members in all European countries.
We see at the European level that it is more important than ever
to promote the 3 lines of defence model, the independence of our
profession and the added value we deliver to corporations and
public bodies.
For those working in the Financial Sector, the Supervision from the
European Central Bank is a new dimension that we must deal with.
Furthermore the implementation of Solvency II requirements will
reinforce the duties of internal auditors in the Insurance sector.
It is crucial that we anticipate the new local regulations and that
we are ready to deliver the new requirements for independent
assurance to our clients.
We wish to all internal auditor members of IIA Czech Republic a lot
of success in transforming their internal audit functions to meet
the new European challenges.

ČIIA spolu s ECIIA a dalšími evropskými instituty vás bude nadále informovat o nových problémech a výzvách a bude vám napomáhat v tom, abyste zůstali vysoce profesionálními interními auditory dalších 20 let!

IIA Czech Republic together with ECIIA and the other European
Institutes will continue to advise you about new issues and challenges as well assist you in remaining highly professional internal
auditors during the next 20 years!

Přeji Vám vše nejlepší k oslavám 20. výročí.

I wish you all the best for these 20th anniversary celebrations.

Henrik Stein
ECIIA Prezident

Henrik Stein
ECIIA President

Rozhovor k 20. výročí
Českého institutu interních
auditorů

Interview for the 20th
anniversary
of the IIA Czech Republic

Přináším Vám rozhovor, který jsem uskutečnil společně se zakladatelem a současně 1. prezidentem ČIIA Ivem Středou a s jeho posledním pokračovatelem 8. prezidentem ČIIA Tomášem Pivoňkou. Oba pánové tvoří symbolicky první a poslední pilíř
mostu, po kterém Český institut interních
auditorů v současné době postupuje.

I would like to present to you an interview
with Ivo Středa, the founder and first
President of the IIA Czech Republic (ČIIA),
and the current leader of the organisation, Tomáš Pivoňka, who is already the
eighth President of ČIIA. Symbolically,
they represent the very beginning and the
current situation of IIA Czech republic.

Ivo, co se Vám na interním auditu líbilo v době, když jste se rozhodoval přivést interní audit do České republiky, založit pobočku IIA v ČR?
Co pro Vás bylo největším motivem?

Ivo, what did you find so interesting about
internal auditing, when you were deciding
whether or not to bring internal auditing to
the Czech Republic and open the Institute?
What was your biggest motive?

Začátkem devadesátých let nastala velká inflace v používání slova
audit, nikdo však pořádně nevěděl, co to znamená. Když mi tehdejší generální ředitel ČEZ Petr Karas povídal o tom, jak mu jeho kolegové šéfové energetických společností ze západní Evropy
doporučují, chce-li i nadále klidně spát, aby si pořídil interní audit, a když poté od něj následovala nabídka, abych přešel na hlavní správu ČEZ a vybudoval tam útvar interního auditu, tak jsem
neváhal a přijal ji! Je pravda, že Petr Karas k této historce většinou
přidává, že „když si přečetl zprávu z prvního interního auditu, tak
skoro přestal spát“ ☺. Ale abych odpověděl na otázku – nejvíce se
mi na interním auditu líbilo, že to je něco nového, že mám možnost se podívat na všechny procesy a oblasti společnosti a naučit
se spoustu nových věcí.
A co se týče založení Českého institutu interních auditorů, tak
opravdu naší inspirací byli kolegové z interního auditu španělské společnosti Endesa, kteří byli v čele španělského IIA, takže
jsme si řekli na ČEZu – když mohou oni, tak proč bychom nemohli my také? A bylo to!
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During the ‘90s the word ‘audit’ became one of the most used
business words, but no one really knew what it meant. One day
Mr. Pavel Karas (former ČEZ CEO) talked about how his fellow
heads of energy companies from Western Europe had advised
him that if he wants to sleep peacefully, he should definitely
establish an internal audit department. Later I received an offer to transfer to ČEZ and put together an internal audit team.
At the time, I did not hesitate for a minute and accepted the
offer. During this part of the story Mr. Pavel Karas usually adds,
“When I read the first Internal Audit Report I almost stopped
sleeping”. But back to the question – what I liked most about
internal auditing was that it was something new, and I had the
opportunity to look into all processes and areas of the organization and learn new things.
As for the foundation of IIA Czech Republic, our inspiration was
colleagues from the Spanish firm Endesa, who led the Spanish
IIA. So we told ourselves at ČEZ – if they could do it, why not us?
And there it was.

Tomáši, jste mladý, co jste dělal Vy v polovině 90. let, když Ivo
začínal žít pro interní audit? Jaké byly Vaše představy o kariéře?

Tomáš, you’re young, what did you do in the mid ‘90s when Ivo started
to live for internal auditing? What were your career expectations?

Teď si připadám polichocen jako dáma v nejlepším věku, díky ☺.
V té době jsem se pilně věnoval studentskému životu na právnické fakultě v Brně. Fotil jsem, hrál v kapele a organizoval undergroundové výstavy a koncerty. Kdyby mi někdo tehdy řekl, že se
budu živit interním auditem, tak ho asi rychle pošlu do Černovic
(tam v Brně sídlí psychiatrická léčebna).

Now I’m flattered, thank you ☺. At that time I was busy with
student life at the Faculty of Law in Brno. I did photography,
played in a band and organized underground exhibitions and
concerts. If someone had told me that one day I would be an
internal auditor, I would probably have sent him straight to
Černovice (part of the city of Brno with a psychiatric institution).

Ivo, kdo Vám v té době nejvíce pomáhal? Určitě musela vzniknout skupina nadšenců, která měla nějaké sny a očekávání
a neváhala pro ně něco udělat.

Ivo, who helped you the most at that time? It’s clear that a group of
people who did not hesitate to build their dreams and fulfill their
expectations was formed.

Španělští kolegové nám dali kontakt na Jiřího Dvořáčka z VŠE.
Ten nejenže vedl Česko-španělský institut, ale také začal připravovat kurz interního auditu na VŠE. V odborném tisku se objevil článek Josefa Tylla, který se snažil zorganizovat interní auditory z bankovnictví na půdě Bankovní asociace. Takže jsme mohli
pozvat do Prahy tehdejšího prezidenta ECIIA Jean-Pierre Garitta
na dvoudenní schůzku na téma založení Institutu – této schůzky se mimo výše jmenovaných zúčastnili také Jaroslav Beneš
z ČNB, Petr Bonk z Chemapolu, Martin Lajtkep z Čokoládoven
a parta mých kolegů z ČEZu – Josef Kopec, Luboš Kučera, Helena
Pleskotová, Rodan Svoboda a Kamil Urban. A jelikož čtyři roky po revoluci ještě při dostatku nadšení bylo možno uskutečnit i nemožné, tak se nám podařilo nejenom zaregistrovat ČIIA
na Ministerstvu vnitra ČR (Institut tak v prosinci 1994 vznikl de
jure), ale hlavně 119 nadšenců z řad interních auditorů založilo
11. 3. 1995 Institut fakticky!

Spanish colleagues gave us the contact information for Mr. Jiří
Dvořáček from the University of Economics in Prague, who not
only lead the Czech-Spanish Institute, but who had also begun
preparations for a course on internal auditing at the university.
An article written by Josef Tyll, who was trying to organize
internal auditors from the banking sector, was published in the
professional press. We then invited the president of the ECIIA,
Mr. Jean-Pierre Garitta, for a two-day meeting to discuss the
foundation of the Institute. In addition to the above-mentioned
names, the meeting was attended by Jaroslav Beneš from ČNB,
Petr Bonk from Chemapol, Martin Lajtkep from Čokoládovny
and my colleagues from ČEZ; Josef Kopec, Luboš Kučera, Helena
Pleskotová, Rodan Svoboda and Kamil Urban. And because
four years after the revolution it was possible to accomplish
the impossible, we were able to register IIA Czech Republic at
the Ministry of the Interior of the Czech Republic (the Institute
was founded de jure in December 1994), but more importantly,
119 enthusiastic internal auditors concretely founded the
Institute on March 11, 1995!

Tomáši, jak to vidíte Vy dnes? Je ještě tolik dobrovolníků a je tolik entuziasmu k posunutí interního auditu dále, jak tomu bylo
v jeho počátcích?
Myslím, že se ty doby nedají úplně srovnávat. Devadesátá léta byla neopakovatelná, nesla se v revolučním duchu a lidem svítily oči
nadšením a všechno bylo možné. V dnešní uspěchané době je
zcela přirozeně nadšení trochu méně. O to více si vážím lidí, kteří dnes věnují ČIIA pár hodin svého času bez nároku na odměnu.
Ivo, když se ohlédnete zpět a promítnete si cestu, kterou interní audit urazil za 20 let v ČR, máte stále pocit, že to stálo za to?
I to víte, že ano! Mám za sebou rozjezdy interních auditů nejenom
v ČEZu, ale i v Českém Telecomu, Ernst & Young, E.ON Bohemia,
ČSA a nyní v RWE ČR, takže jsem se musel šestkrát rvát o jeho akceptaci a uznání, a věřte mi, že to je báječný pocit, když nakonec

Tomáš, how do you see it today? Do we have enough volunteers with
enough enthusiasm to move the internal audit profession forward?
I think that it is not possible to compare the present with the
past. The ‘90s was a very special time period which cannot be
repeated. Everything was influenced by the revolution, people
were excited and everything was possible. Right now, times are
more hectic and naturally there is less enthusiasm. So I appreciate even more all the people who dedicate their time, without
pay, to IIA Czech Republic.
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získáte důvěru svých stakeholderů, jinými slovy, když se Vás management přestane bát a naopak vyhledává Vaši pomoc!
Tomáši, co Vás nejvíce chytlo na interním auditu, kdo Vás
k němu přivedl?
Začnu svým oblíbeným výkřikem: „Tohle nevymyslíš!“. Byl to rok
2001, žil jsem ve svém rodném městě Sokolově. Jeden víkend
jsem jel na undergroundový koncert a tam se bláznivě zamiloval
do holky z Prahy a hned se za ní stěhoval. Můj tehdejší šéf, ředitel Krajského úřadu v Karlových Varech, mi narychlo sehnal práci
v Praze a ta pozice se jmenovala interní auditor. Vůbec jsem netušil, co to znamená, tak jsem šel do ČIIA na přednášku Jany Báčové
o Standardech. A zamiloval se podruhé. Myslím tedy do profese ☺.
Tomáši, jste osmým prezidentem ČIIA v řadě. V jaké kondici jste
interní audit převzal od svých předchůdců? Je určitě na co navazovat. Nechali Vám kolegové také „nové prostory“?
Každý z předchozích prezidentů odvedl výbornou práci a posunul ČIIA tím správným směrem. Já jsem Institut přebíral od Petra
Vobořila dokonale zorganizovaný a ve výborné finanční kondici. Mým hlavním cílem je zajistit dlouhodobé fungování Institutu
a profese v České republice. Proto se hodně věnuji advokacii interního auditu a komunikaci s našimi stakeholdery. Chtěl bych také
do profese nalákat více mladých lidí.
Ivo, co se Vám na profesi auditora líbí dnes? Změnily se hodně Vaše představy a očekávání, které jste měl při zakládání
dnešního Českého institutu interních auditorů (v té době ještě pobočky)?
Asi to bude znít trochu neskromně, ale moje představy a očekávání se příliš nezměnily. Možná to bude tím, že jsme se už od roku
1993 snažili dělat interní audit tak, aby opravdu přinášel prospěch
společnosti. To předpokládá ze strany auditora hlubokou pokoru
vůči práci auditovaných a opravdu aktivní naslouchání tomu, co
nám chce auditovaný říci. Tak se potom může zadařit dobrý audit,
jehož výsledkem je, že se věci dějí lépe a radostněji! A to platilo,
platí a doufám, že bude platit i nadále.
Rád bych se Vás obou zeptal na názor, jaké nejlepší ovoce přineslo 20 let práce interního auditu?
T: Dovolím si neskromně tvrdit, že interní audit zásadně přispěl
ke kultivaci Corporate Governance v ČR. A naopak s velkou skromností smekám před pionýry, kteří zakládali v 90. letech audity
10

Ivo, when you look back over the last twenty years of internal auditing in the Czech Republic, what do you think? Was it worth it?
Of course it was! I have helped to establish the internal audit not only in ČEZ, but also in Český Telecom, Ernst & Young, E.ON Bohemia,
ČSA and now in RWE ČR. I had to fight six times for its acceptance
and recognition and believe me, it is a wonderful feeling when you
earn the trust of stakeholders. In other words, when management
is not afraid of you but rather is seeking your help!
Tomáš, how did you find out about the profession of internal auditor
and what did you find the most interesting about it?
I will start with my favorite saying, “You cannot make this up”. It
was 2001 and I was living in my hometown, Sokolov. One weekend I went to an underground concert where I fell madly in love
with a girl from Prague, and immediately moved there. My former
boss, the former Director of the Regional Office in Karlovy Vary,
found me a job, and the name of the position was ‘internal auditor’. I had no idea what it involved, so I attended a seminar about
standards led by Jana Bačová at IIA Czech Republic. I fell in love
again, with the profession of course.
Tomáš, you are the eighth president of IIA Czech Republic. In what
condition was the Institute when you took it over from your predecessors? There is definitely something to build on. Did your colleagues
leave you any ‘new space’?
Each of the previous presidents did a great job and moved
IIA Czech Republic in the right direction. I took over the
Institute from Petr Vobořil. The Institute was well-organized
and in excellent financial condition. My main goal is to ensure
the long-term functioning of the Institute and the internal
audit profession in the Czech Republic. I devote my time to
advocacy of internal auditing and communication with our
stakeholders. I would also like to attract more young people to
this profession.
Ivo, what do you like about this profession today? Have your ideas
and expectations changed since you founded IIA Czech Republic
(at that time still a branch)?
It may sound a bit immodest, but my ideas and expectations
have not changed much. Maybe it’s because since the beginning
we have tried to do internal auditing in a way that would really
benefit society. This involves respect from the auditor for the
work of the audited, truly active listening, and understanding

v bankách a velkých průmyslových podnicích a poté i po roce
2001 ve veřejné správě.
I: Plně souhlasím s Tomášem! Ještě dnes si pamatuji, když jsem
v roce 1995 ze služební cesty do Irska přivezl Kodex Corporate
Governance sira Cadburyho a začal jej diskutovat na jednání
Výboru pro audit ČEZu. Jenom co dalo práce najít český ekvivalent tohoto pojmu (aby si lidi nemysleli, že je to sprosté slovo ☺)
a dnes interní auditoři hrají v této oblasti důstojnou roli.
Vím, že na prvních setkáních interních auditorů převažovali zejména zástupci bank a z průmyslu to byla hlavně energetika.
Jak byste hodnotili rozvoj interního auditu v našich odvětvích?

what the audited party wants to tell us. Only then can a good
audit be performed and its results lead to better things. This
was true in the past, it is true now, and I am hoping it will continue to be true in the future.
I’d like to ask both of you what you think is the greatest accomplishment in 20 years of internal auditing work?
T: I dare say that internal auditing has contributed significantly to the cultivation of corporate governance in the Czech
Republic. And I salute all the pioneers of the ‘90s who founded
audits in banks and large industrial companies and, after 2001,
also in the public sector.

T: Odhaduji to na odlišný vývoj. V bankách bude interní audit
pod vlivem silné regulace hrát roli silné ujišťovací funkce a bude spíše posilovat svoje formální postavení a zdroje. Tento trend
bude silný zejména v Evropě, kde regulátoři vnímají interní audit jako svoji „prodlouženou“ ruku. Energetické firmy nyní prochází zásadní transformací, některé z nich jsou vysloveně „ohroženy na životě“. Interní audit tam bude muset přesvědčit o své
užitečnosti, jinak skončí jako „oddělení stížností“ v suterénu.
Zvyšováním užitečnosti interního auditu teď ve své práci žiji
a obrovsky mě to baví.

I: I fully agree with Tomáš! Even today I remember when in
1995 I brought back from a business trip to Ireland the Code
of Corporate Governance by Sir Cadbury and began to discuss
it at a meeting of the Audit Committee of ČEZ. It took quite
some work to find a Czech equivalent for this term (so people
would not think that it’s a dirty word ☺) and today auditors play
a worthy role in this field.

I: Jsem mile překvapen, že v současné době najdete interní audit již ve většině větších firem a organizací. Samozřejmě, že tento

T: I expect a different development. In banks, internal auditing will be under the influence of strong regulatory pressure
to play a strong
assurance role,
and will likely
strengthen
its
formal
status
and
resources.
This trend will
be
particularly
strong in Europe,
where regulators
perceive internal
auditing as their
‘extended’ hand.
Energy companies are currently
undergoing
a major transformation; some

I know that during the first meetings of internal auditors, most of them
were representatives from the banking and energy sectors. How would
you rate the development of internal auditing in other industries?
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boom je doprovázen i značnou variabilitou v kvalitě provádění interních auditů, a někdy dokonce v tendenci směřovat interní audit k předlistopadové kontrole. Ale to časem pomine a jistě dojde
k oddělení zrna od plev!
Pánové, co očekáváte ve vývoji profese v blízké a vzdálenější budoucnosti?
T: Navážu na svoji předchozí odpověď, kde jsem popsal vývoj
ve finančním sektoru. Ve veřejné správě očekávám obdobný vývoj, klíčovou výzvou zde však bude „odpolitizování“ výkonu interního auditu. V ostatních odvětvích bude interní audit směřovat k modelu integrovaného ujištění, tj. bude se spojovat s compliance, řízením rizik, bezpečností. V soukromých firmách orientovaných zejména na zisk půjde o malé týmy vysoce profesionalizovaných lidí, kteří budou „řešit problémy“ různými způsoby a audit bude jedním z nich. Průřezově pak velkou změnu
ve způsobu auditovaní přinese digitální revoluce s průmyslem
4.0, internetem věcí, sociálními sítěmi a dalšími fundamentálními změnami.
I: Budoucnost interního auditu je i nadále v tom, aby nabízel managementu pomoc tam, kde na to management nestačí (ať je to
z důvodu nedostatku času, informací či schopností a dovedností, nebo z jiných důvodů), a proto se interní auditoři musí připravit
na to, že budou muset nést odpovědnost nejenom za správnou
identifikaci nedostatků, ale i spoluodpovědnost za návrh a případně i za realizaci nápravných opatření.
Tomáši, jak se díváte na mezinárodní aktivity IIA? Stíhá tak globální organizace reagovat na výzvy globálního vývoje? Je prostor pro lokální iniciativy?
Musím říct, že se upřímně snaží, novela IPPF je toho důkazem.
Důležité je, že IIA je skutečně globální organizace a že v posledních letech naslouchá lokálním názorům, nicméně je pravda, že tempo globálních změn v ekonomice, regulaci a IT je tak obrovské, že adekvátní
reakce je někdy prakticky nemožná. Rád bych tady i vyzvedl činnost
ECIIA, která za poslední tři roky pod prezidentem Thijsem Smitem
udělala obrovský kus práce v advokacii interního auditu a Corporate
Governace na evropské úrovni. ECIIA je v těchto otázkách vyhledávaným partnerem Evropské komise, Evropské banky a centrálního bankovního dohledu. V Evropském parlamentu ECIIA uděluje cenu poslancům za největší přínos pro rozvoj Corporate Governace. Vidět logo ECIIA na těchto poslaneckých oskarech je moc příjemné.
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of them are literally ‘fighting for their lives’. There, internal
auditing will have to convince people of its usefulness or else
it will end up in the ‘complaints department’ in the basement.
Increasing the usefulness of internal auditing is what I currently
live for in my work, and I enjoy it tremendously.
I: I am pleasantly surprised that nowadays you can already find
an internal audit in most of the larger companies and organizations. Of course, this boom is accompanied by considerable
variability in the quality of internal audits, and sometimes even
tends toward an internal audit being performed for the period
prior to the revolution. However, this will pass over time, and
surely the grain will be separated from the chaff!
Gentlemen, what developments do you expect in the internal audit
profession in the near and distant future?
T: I will continue with my previous answer, where I described
development in the financial sector. I expect similar development in the public sector. The key challenge here will be “depoliticization” of internal auditing. In other sectors, the internal
audit will be moving toward the model of integrated assurance,
which means merging with compliance, risk management and
security. In private companies oriented toward earnings, the
internal audit will be a small team of highly professionalized
people who will ‘solve problems’ in different ways, and auditing will be one of them. The digital revolution will bring big
changes across all sectors, with Industry 4.0, the Internet of
Things, social networks and other fundamental changes.
I: The future of internal auditing still rests in offering assistance
to management where it’s needed (whether due to lack of time,
information or skills, or for other reasons), and therefore internal auditors must be prepared to not only take responsibility
for the correct identification of shortcomings, but also assume
joint responsibility for the design and possibly also the implementation of corrective actions.
Tomas, what do you think about the international activities of IIA?
Do you think that such a global organization is able to respond to the
challenges of global development? Is there room for local initiatives?
I have to say that they are sincerely trying, and the IPPF amendment is proof of that. What matters is that the IIA is a truly global
organization which in recent years has been listening to local
opinions. However, it is true that the pace of global change in the

Pánové, čím můžeme přispět z pozice našeho mladého 20letého Institutu k dalšímu vývoji IA ve světě?
T: Nevím, jestli dokážu srovnávat ČIIA se světem, ale v rámci
Evropy si to dovolím. ČIIA je svým způsobem v Evropě unikátní,
a to jak velkým počtem členů, tak i šíří svých aktivit. Na to, jak malá země jsme, a s ohledem na komunistickou minulost naší země
toho opravdu děláme hodně. Můj pocit je, že největší potenciál
ČIIA v mezinárodním kontextu je spojování velkých evropských
zemí s těmi menšími.
I: To, že jsme profesi interního auditu začali v ČR v devadesátých
letech stavět na moderním základě, že jsme svým způsobem přeskočili určité vývojové fáze, kterými prošel interní audit v Evropě
a Americe (mám na mysli analogii statutárního auditu uvnitř společnosti, resp. pomocníka statutárního auditora apod.), nám přineslo nejenom uznání, ale i určitý závazek, abychom z této cesty
neodbočili a byli stále v té progresivnější skupině zemí!
Co přejete internímu auditu do budoucnosti nejvíce?
T: Hodně nových, mladých lidí, kteří by zajistili jeho další živou budoucnost.
I: A já zase hodně starších, zkušených, kteří ale svým myšlením
budou stále mladí.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám do dalších 20 let s ČIIA hodně energie a dobrých nápadů.
Jan Kovalčík

economy, regulation and IT is so huge that an adequate response
is sometimes impossible. I’d like to emphasize the activities of
ECIIA, which in the last three years under President Thijs Smit has
done a tremendous job in the advocacy of internal auditing and
corporate governance at the European level. In these matters,
the ECIIA is a sought-after partner of the European Commission,
European banks and central banking supervision. The European
Parliament awards ECIIA members for the greatest contribution
to the development of corporate governance. Seeing the ECIIA
logo at the political Oscars is very pleasant.
Gentlemen, how can we contribute from the position of our young
20-year-old institute to the further development of internal auditing
in the world?
T: I don’t know if I can compare IIA Czech Republic with the
world, but I think I can do it within Europe. IIA Czech Republic
is in a way unique in Europe – in both the large number of its
members and the range of its activities. Considering the small
size of our country and our communist past, we are really doing
a lot. I have the feeling that our greatest potential in an international context is to connect large European countries with
smaller ones.
I: Because we started to build the profession of internal auditing on a modern basis in the ‘90s, we somehow skipped certain
developmental phases which internal auditing went through in
Europe and America (I mean the analogy of a statutory audit
within a company, or the assistance of a statutory auditor, etc.).
This has brought us not only recognition, but also the commitment to not turn aside from this path and to remain the more
progressive group of countries!
What do you most wish for internal auditing in the future?
T: A lot of new, young people who would ensure its continuation into the future.
I: And I wish for a lot of older, experienced auditors who are still
young in their thinking.
Thank you for the interview, and I wish you another twenty energetic
years full of good ideas with IIA Czech Republic.
Jan Kovalčík
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Vzpomíná Kamil Urban

Reflections
of Kamil Urban

„Říká se, že v 86 letech si už mnoho nepama-

”It is said that at the age of 86 we do not

tujeme, což je můj případ. Proto také násle-

remember too much, which is my case.

dující řádky nejsou slohovým cvičením, ale

That’s why the following lines are not an

jen snůškou chatrných vzpomínek.“

essay excercise, but rather just a bunch of
poor memories.“

Když mne v květnu 2015 na neformálním
setkání prvních členů Rady a Čestného pre-

When I was asked in May 2015, at the

zidia ČIIA oslovil ředitel kanceláře Daniel

informal meeting of the first members

Häusler, abych pro připravovaný Almanach

of IIA Czech Republic Council and

k 20. výročí napsal pár vzpomínek ke vzni-

Honourable Presidium, by the manager

ku ČIIA, dlouho jsem uvažoval, jak začít,

of the IIA Czech Republic office, Daniel

protože téměř vše o vzniku Institutu by-

Häusler, to write down some memories

lo již napsáno a vydáno v mimořádném čísle časopisu INTERNÍ

relating to the foundation of IIA Czech Republic for the Almanac

AUDITOR – květen 2005 k 10. výročí ČIIA. Rozhodl jsem se, že po-

to be published on the occasion of the 20th anniversary of

drobněji rozvedu milníky historie vzniku ČIIA.

IIA Czech Republic, I thought for quite some time about how to
start. Nearly everything about the foundation of the Institute

Prvním počinem, tehdy ještě vůbec ne ke vzniku Institutu, by-

had already been written in the special edition of the Internal

la služební cesta dnes členů Čestného prezidia Petra Karase

Auditor magazine in May 2005 on the occasion of the 10th an-

a Kamila Urbana do Madridu, kde navštívili energetickou společ-

niversary of IIA Czech Republic. I therefore decided to write in

nost ENDESA.

more detail about the milestones in the history of the foundation of IIA Czech Republic.

Mezi náměty pro jednání byla i auditorská činnost ve společnosti
ENDESA. Dne 25. března 1992 byla v Madridu podepsaná rámcová

The starting point at that time, not yet relating to the founda-

smlouva o spolupráci mezi ČEZ a ENDESA a v rámci této smlouvy

tion of the Institute, was a business trip of two members of the

následně v květnu 1992 vyplynul zájem o společnou činnost v ob-

Honourable Presidium, Petr Karas and Kamil Urban, to Madrid

lasti „Zásady přístupu, rozpracování, organizační zajištění a po-

where they visited the energy company ENDESA.

stupy provádění vnitřního auditu v energetické organizaci“.
One topic of the meeting was the audit activity in the company
Tímto byl v ČEZ učiněn krok k vytvoření útvaru Interního audi-

ENDESA. On March 25, 1992, a framework contract on coopera-

tu. Na podzim roku 1992 Petr Karas jmenoval Ivo Středu ředitelem

tion between ČEZ and ENDESA was signed in Madrid. Based on

sekce Interní audit ČEZ.

this contract, in May 1992 there evolved an interest in cooperating
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Toto považuji za událost vedoucí k myšlence vzniku Českého insti-

with regard to the approach, analysis, organisational structure and

tutu interních auditorů – rozvedu dále.

rules of conduct of the internal audit within the energy company.
This was the first step in establishing the internal audit depart-

V průběhu roku 1993 se v sekci Interní audit na Hlavní správě ČEZ

ment at ČEZ. In fall 1992, Petr Karas appointed Ivo Středa as the

rozvinula intenzivní spolupráce s útvarem interního auditu špa-

chief audit executive at ČEZ.

nělské elektrárenské společnosti ENDESA, jejímž ředitelem byl

I see this as the event which led to the foundation of IIA Czech

Eduardo Hevia Vázques, který byl současně i prezidentem špa-

Republic – let me explain further.

nělského institutu interních auditorů INSTITUTO DE AUDITORES
INTERNOS DE ESPAŇA (IAIE). Během pracovních setkání Eduardo

In the course of the year 1993, intensive cooperation developed

Hevia vysoce hodnotil přínos IAIE profesi interního auditu a velmi

between the internal audit section at ČEZ and the internal

si pochvaloval spolupráci s ostatními instituty v rámci Evropské

audit department at the Spanish energy company ENDESA.

konfederace institutu interních auditorů (ECIIA). Jednou z dalších

Eduardo Hevia Vázques was the chief audit executive at this

akcí byla prezentace činnosti a praktik v IA v ENDESA, kterou pro

company and, at the same time, he was the president of the

představenstvo ČEZ, a.s., připravil a prezentoval člen útvaru IA

Spanish Institute of Internal Auditors INSTITUTO DE AUDITORES

ENDESA p. Luis Martin de Paz.

INTERNOS DE ESPAŇA (IAIE). During the meetings, Eduardo
Hevia greatly valued the help that IAIE provided to the internal

Chtěl bych ještě vzpomenout na mou spolupráci se ŠPANĚLSKO-

audit profession, and he was fond of cooperating with other

ČESKÝM STŘEDISKEM ŘÍZENÍ – pracovištěm Vysoké školy ekono-

institutes from the ECIIA – European Confederation of Internal

mické v Praze, vedoucím střediska byl prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.

Audit Institutes. Another occasion was the presentation of

Středisko sídlilo ve Štěpánské ulici č. 18. S tímto střediskem jsem

internal audit activities and practices at ENDESA, prepared and

spolupracoval na přípravě knihy „Španělsko“ (vydaná 1994).

presented to the board of directors of ČEZ by a member of the
IA department of ENDESA, Mr. Luis Martin de Paz.

Tím vznikla užší spolupráce mezi ČEZ a Podnikohospodářskou fakultou VŠE a Jiří Dvořáček projevil pak zájem o oblast interního

I would furthermore like to mention my cooperation with the

auditu i z akademického pohledu.

Spanish / Czech Management Center – one of the offices at
the University of Economics in Prague; the head of the office

Aby s podstatou a možnostmi využití interního auditu byli sezná-

was Prof M.Sc.Eng Jiří Dvořáček, CSc. The center was located

meni i studenti VŠE vychovávaní pro výkon řídicích funkcí, byl

at 18 Štěpánská Street. I cooperated with this center on the

ve školním roce 1994/95 poprvé zahájen jednosemestrální kurz

preparation of the book „Spain“ (published in 1994).

interních auditorů.
Thus began the cooperation between ČEZ and the Faculty of
Chci také připomenout dobrý počin Podnikohospodářské fa-

Business Administration and Jiří Dvořáček’s further interest in

kulty při VŠE. U  nás nebyla v roce 1994 žádná praktická učeb-

the internal audit profession from an academic point of view.

nice o interním auditu. Jiří Dvořáček se pro zpracování první-

To be able to introduce internal auditing to students of the

ho učebního textu rozhodl použít jako výchozí podklad kni-

University of Economics and better educate them for manage-

hu „Concepto moderno de la auditoria interna“, autor Eduardo

rial positions, the one-semester course “Internal Audit” has

Hevia (viz str. 44). Tak byl v roce 1995 připraven k tisku její překlad

been offered since the academic year 1994/95.
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s názvem „Interní audit“ (viz str. 44), autorský kolektiv Dvořáček

I would like to remind you of a further contribution of the Faculty

Jiří, Středa Ivo a kol. Na knize jsem se podílel prvotní revizí pře-

of Business Administration at the University of Economics.

kladu španělského textu. Kniha „Interní Audit“ byla prvním pří-

There was no textbook about internal auditing in 1994. Jiří

růstkem budoucí knihovny ČIIA.

Dvořáček decided to use as the first source for this textbook
the book „Concepto moderno de la auditoria interna“, written

Jedním z prvních výsledků spolupráce ČEZ–VŠE bylo uspořádání

by Eduardo Hevia (see p. 44). So in 1995, a translation of this

školení na téma „Teorie a praktiky interního auditu“ pro útvar IA ČEZ

book was prepared for printing with the name Interní Audit (see

za účasti školitelů IA ENDESA – přednášející Jesús Garcia Martin, vi-

p. 44), authored by Dvořáček Jiří, Středa Ivo et al. I participated

ceprezident Španělského institutu interních auditorů (IAEI).

in the book by making the first revision of the translation from
the Spanish text. Interní Audit was the first book in the future

Jiří Dvořáček se později stal jedním ze zakladatelů ČIIA, a když

IIA Czech Republic library.

pak středisko ukončilo svoji činnost, nabídl Radě ČIIA přenechání
dvou místností pro institut. Následovala smlouva s VŠE o proná-

One of the first results of the cooperation between ČEZ and the

jmu, a tak ČIIA v květnu 1995 získal své první sídlo, tím mohly být

University of Economics was training on the topic “Theory and

zahájeny vzdělávací semináře a další akce.

Practise of Internal Audit” for the members of the internal audit
department at ČEZ. The lecturer was Jesús Garcia Martin, vice-

Založení Institutu

president of the Spanish Institute of Internal Auditors (IAEI).

V listopadu 1994 jsme měli v Praze dvoudenní schůzku na téma založení Institutu s Jean-Pierre Garittem, prezidentem, a Norbertem

Jiří Dvořáček later became one of the founders of IIA Czech

Plhakem, viceprezidentem ECIIA.

Republic and, when the centre ceased to operate, he suggested that the IIA Czech Republic Council appropriate two

Této schůzky se za naši stranu zúčastnili Jaroslav Beneš, Petr

rooms for the institute. A rental contract was then signed with

Bonk, Jiří Dvořáček, Josef Kopec, Lubomír Kučera, Martin Lajtkep,

the university. In May 1995 the IIA Czech Republic obtained

Helena Pleskotová, Ivo Středa, Rodan Svoboda, Jiří Škoda, Josef

its first residence, and seminars and further activities began

Tyll a Kamil Urban. To bylo jádro těch nadšenců, kteří stáli u zrodu

to be organized.

Institutu. Byl připraven první návrh stanov ČIIA a tyto spolu se žádostí o registraci byly předány na Ministerstvo vnitra ČR. Pod žá-

Foundation of the Institute

dostí byli podepsáni Ivo Středa, Jiří Dvořáček a Helena Pleskotová.

In November 1994 we had a two-day meeting in Prague with
Jean-Pierre Garitte, president, and Norbert Plhak, vice-presi-

Někdy před Vánoci 1994 jsem předal žádost o registraci na MV

dent of the ECIIA, on the topic of the foundation of the Institute.

a Český institut interních auditorů (ČIIA) byl následně dne 21. prosince 1994 zaregistrován jako občanské sdružení, tímto vznikl

The following people participated at this meeting: Jaroslav

ČIIA de jure.

Beneš, Petr Bonk, Jiří Dvořáček, Josef Kopec, Lubomír Kučera,
Martin Lajtkep, Helena Pleskotova, Ivo Středa, Rodan Svoboda,
Jiří Škoda, Josef Tyll and Kamil Urban. These were the enthusiastic people who helped to found the Institute. The first draft of
the Statutes of IIA Czech Republic was prepared and, together
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Dne 15. února 1995 se sešel přípravný výbor k projednání příprav

with the registration application, these were handed over to

1. Sněmu ČIIA. Na jednání byly tyto body:

the Ministry of the Interior of the Czech Republic. Ivo Středa,

1/ Schválení stanov Institutu,

Jiří Dvořáček and Helena Pleskotová signed the application

2/ Volba orgánů Institutu,

form. Sometime before Christmas 1994 I handed over the regis-

3/ Etický kodex člena Institutu.

tration application to the Ministry, and IIA Czech Republic was
then registered on December 21, 1994 as a civic association.

Ustavující sněm ČIIA se konal v březnu 1995 na VŠE s účastí 119 bu-

This IIA Czech Republic was also founded de jure.

doucích členů.
On February 15, 1995 there was a meeting of the preparatory
Český institut interních auditorů byl na svém prvním sněmu dne

committee to begin preparing for the first general assembly.

11. března 1995 prohlášen za ustavený, tentokrát de facto.

The following points were on the agenda:
1) Approval of the Statutes

Kamil Urban

2) Election of the Institute’s bodies
3) Ethical Codex of the Institute’s members
The foundation of the general assembly took place in March
1995 at the University of Economics with the participation of
119 future members.
IIA Czech Republic was founded at its first general assembly
meeting on March 11, 1995, this time de facto.
Kamil Urban
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Orgány Českého institutu interních auditorů
The Bodies of IIA Czech Republic
Orgány Českého institutu interních auditorů tvoří:

The bodies of IIA Czech Republic is comprised of:

■ S
 něm, který je nejvyšším orgánem ČIIA a je tvořen všemi na něm

■ The General Assembly, which is the supreme body of IIA Czech

přítomnými členy ČIIA. Jeho prostřednictvím členové uplatňují
své právo řídit, spravovat a kontrolovat činnost Institutu.

Republic and consists of the members who attend the
Assembly. The members use their rights to manage, govern
and control the Institute‘s activities.

■ R
 ada,

která je statutárním, řídicím a výkonným orgánem ČIIA.
Členové Rady jsou voleni Sněmem. Jménem Rady jedná prezident ČIIA, kterého ze svých členů volí Rada.

■ K
 ontrolní

komise, která je kontrolním orgánem Institutu.
Členové Kontrolní komise jsou voleni Sněmem.

■ Č
 estné

prezidium, které je poradním orgánem ČIIA, složeným
z čestných členů, kteří svými znalostmi, zkušenostmi, postavením a zájmem mohou významně přispět k rozšiřování interního auditu a rozvoji této profese i činnosti Institutu. Čestné prezidium spolupracuje zejména s Radou.

■

„Víte, že…“

Ustavující Sněm ČIIA proběhl dne 11. března 1995 za přítomnosti
119 účastníků. Současně byl zvolen Ivo Středa prvním
prezidentem ČIIA.

■ The

Board, which is the statutory, managing and executive
body of IIA Czech Republic. The members of the Board are
elected by the General Assembly. The president of IIA Czech
Republic, who is elected by members of the Board, acts in the
name of IIA Czech Republic.

■ The

Control Commission is the controlling body of the
Institute. Members of the Control Commission are elected by
the General Assembly.

■ The

Honourable Presidium, which is the advisory body of
IIA Czech Republic. It consists of honourable members who
can, thanks to their knowledge, experience, position and
interest, help to spread the idea of internal auditing and
develop the profession and activities of the Institute. The
Honourable Presidium cooperates mainly with the Board.

■

Klíčové číslo – 8

Ve dvacetileté historii ČIIA bylo
zvoleno 8 prezidentů.

Ivo Středa
1995–1997

■

Key number – 8

There have been 8 Chairmen of the
Board in the 20 year history of IIA
Czech Republic.

Vladimír Valenta Bohuslav Poduška
1997–1998
1998–2003
JUDr. Vladimír Valenta
– prezident ČIIA v letech 1997 až 1998

Radek Pomije
2003–2004

Ing. Bohuslav Poduška
– prezident ČIIA v letech 1998 až 2003

Ing. Radek Pomije
– prezident ČIIA v letech 2003 až 2004

Petr Vobořil
2009–2014

Tomáš Pivoňka
od / since 2014

■ Pozvánka a zápis. / The invitation and meeting minutes.

■

“Do you know that…”

The constitutive General Assembly of IIA Czech Republic took place on March
11, 1995, and there were 119 participants. At the same time, Ivo Středa
was elected the first president of IIA Czech Republic.
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Ing. Ivo Středa
– prezident ČIIA v letech 1995 až 1997

Pavel Vácha
2004–2007
Ing. Pavel Vácha, CSc., CIA
– prezident ČIIA od roku 2004

Jan Voříšek
2007–2009

Ing. Petr Vobořil
Ing.
Vobořil
prezident
ČIIA vČIIA
letech
až 2014
– prezident
od 2009
roku 2009

Členové Čestného prezidia / Members of the Honourable
Presidium
Jana Báčová – víceprezidentka pro profesní praxi, členka Rady ČIIA / vicepre-

sident for professional practices in the Czech Republic, IIA Czech Republic
Board Member
Jiří Dvořáček – zakladatel ČIIA a autor několika publikací o interním auditu /

IIA Czech Republic founder and author of several publications about internal auditing
Jaroslava Hřebíková – dlouholetá koordinátorka certifikace IIA , členka Rady
ČIIA / longstanding coordinator of the IIA certification, IIA Czech Republic
Board Member
Petr Karas – patron interního auditu na straně managementu
(GŘ ČEZ 1991–1999) / internal audit sponsor on the management side
(ČEZ Chief Executive Officer 1991–1999) IIA Czech Republic
Josef Kopec – zakladatel ČIIA, člen Rady ČIIA / IIA Czech Republic founder,
IIA Czech Republic Board Member
Ladislav Langr – prezident Komory auditorů ČR (1998–2001) / President
of the Chamber of Auditors in the Czech Republic (1998–2001)
Václav Peřich – filozof a dlouholetý viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu
/ philosopher and longstanding vicepresident of the Supreme Audit Office
Bohuslav Poduška – třetí prezident ČIIA / third IIA Czech Republic president
Jan Seger – rektor VŠE / rector of the University of Economics
Ivo Středa – zakladatel a první prezident ČIIA / founder and first IIA Czech
Republic president
Kamil Urban – zakladatel ČIIA a první vedoucí kanceláře ČIIA / IIA Czech Republic founder and first head of IIA Czech Republic office

■ Registrované stano-

vy (1994). / The registered articles of association (1994).

Výjimečný rok
1994 – V tomto roce proběhla registrace ČIIA, občanského sdružení
■

na Ministerstvu vnitra.

2014 – V roce 2014 proběhla změna právní formy z občanského sdružení na zapsaný spolek.
Outstanding year
1994 – In this year, IIA Czech Republic was registered as a civil associa■

tion by the Ministry of the Interior.

2014 – In the year 2014, there was a change in the legal form from
civil association to registered association.

Vladimír Valenta – druhý prezident ČIIA / second IIA Czech Republic president
Pavel Vácha – pátý prezident ČIIA / fifth IIA Czech Republic president
Jan Velek – předseda Bankovní asociace / Chairman of the Bank Association
Josef Včelák – spoluautor národní legislativy upravující interní audit ve veřejné správě / co-author of national legislation in the field of internal auditing
in the public sector
Petr Vobořil – sedmý prezident ČIIA / seventh IIA Czech Republic president
Lubomír Voleník – bývalý prezident Nejvyššího kontrolního úřadu / past president of the Supreme Audit Office

Členové Rady ČIIA/
Members of IIA Czech
Republic Board (1995–2015)
Báčová Jana
Beckert František
Beneš Jaroslav
Bílková Marie
Bonk Petr
Csanyi Gabriel
Čakan Peter
Čtvrtlík Miroslav
Čup Michal
Diepolt Jiří
Dvořáček Jiří
Frumar Miloslav
Hakala Marek
Häusler Daniel
Heidler Daniel
Honzák Vladimír
Horák René
Hřebíková Jaroslava
Chládová Věra
Chlouba Jaroslav
Janoušková Eva
Juračková Jana
Jurák Petr
Kačer Robert
Káňová Andrea
Kitto Zuzana
Klímová Eva
Kocián Miroslav
Kopec Josef
Košlerová Ivana
Krupičková Žaneta
Křištová Zdeňka
Kučera Lubomír
Kulhavá Marie
Kurfirst Michal
Lajtkep Martin
Líčeníková Eva
Marcínová Alena
Mozdřeň Dalibor
Náhončík Roman
Oleksiaková Jiřina
Orság František
Pavloušek Roman
Pivoňka Tomáš
Plaňanský Petr
Pleskotová Helena

Poduška Bohuslav
Pohl Jan
Pomije Radek
Racocha Pavel
Rajmová Andrea
Randl Petr
Ratajská Dana
Severa Josef
Silberová Zuzana
Sokolová Petra
Středa Ivo
Svoboda Rodan
Székelyová Simona
Špaček Jan
Thait Christopher Michael
Tyll Josef
Vácha Pavel
Váchal Václav
Válek František
Valenta Vladimír
Vobořil Petr
Voříšek Jan
Wagenknecht Lukáš
Závitkovský Pavel
Zelenka Ivan
Zelený Pavel
Zolich Milan
Kontrolní komise ČIIA/
Control Commission
IIA Czech Republic (1995–2015)
Beneš Jaroslav
Domecký Tomáš
Fritscher Aleš
Frumar Miloslav
Gregorová Silvie
Janoušková Eva
Jindřichová Eliška
Knytlová Libuše
Kopec Josef
Kožíšková Vendula
Kučera Lubomír
Maršík Ondřej
Orság František
Polák Roman
Ryjáčková Jaroslava
Škoda Jiří
Valenta Vladimír
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Kancelář
The Office
Dle Stanov ČIIA zajišťuje kancelář Institutu jeho operativní řízení.
Pod pojmem „operativní řízení“ si představme zajištění velmi široké škály činností tak, aby Institut fungoval ke spokojenosti všech
zainteresovaných stran. Jedná se o činnosti, které nejsou vždy jednoznačně viditelné, ale bez nichž se bezproblémový chod Institutu
neobejde. Od přípravy občerstvení, sborníků až po vyjednávání
s dodavateli a partnery. V čele kanceláře stojí ředitel, který dále zabezpečuje vazbu na členy Rady ČIIA a vnější prostředí a v neposlední řadě je zodpovědný za efektivní a řádné hospodaření Institutu.
■

„Víte, že…“

Operativní řízení Institutu zajišťoval v prvopočátcích tajemník. První tajemnicí byla na ustavujícím sněmu v březnu 1995 zvolena paní Helena Pleskotová, která v prosinci 1995 na tuto funkci rezignovala. Z rozhodnutí Rady ČIIA
se po sloučení s funkcí pokladníka stal tajemníkem Rodan Svoboda. Od listopadu 1995 zajišťoval operativní styk s členskou základnou pan Kamil Urban v pozici vedoucího kanceláře ČIIA, a to až do roku 1999, kdy působil
v kanceláři sám. Kancelář v té době sídlila ve Štěpánské ulici v budově Vysoké školy ekonomické. V návaznosti na projekt profesionalizace činnosti ČIIA se k 1. 9. 1999 stal prvním ředitelem kanceláře ČIIA Rodan Svoboda.
Následně se na této pozici vystřídali další tři ředitelé. Funkce tajemníka byla
na sněmu v roce 2000 zrušena.

According to the IIA Czech Republic Articles of Incorporation
the IIA Czech Republic office manages the Institute operatively.
Under the term operative management we should imagine
wide range of activities, so that the Institue operates to the
satisfaction of all stakeholders. These are activites, which are
not always visible, but without them the smooth operation
of the Institute cannot be ensured. Starting with refreshmet
preparations, publications, to negotiations with suppliers and
partners. The director manages the office, and further connects the office with the IIA Czech Republic Board members
and external environment and last but not least he is responsible for efficient and proper administration of Institute and its
financial accounts.

ZÁHLAVÍ
VEŘEJNÁ
/ TÉMA SPRÁVA

kodnů) a na audity zákonné 413 člověkodnů (v loňském roce 455 člověkodnů).
2. Nevnímáte to jako porušení nezávislosti
a objektivity v práci interního auditora?
Jako porušení nezávislosti a objektivity
v práci interního auditora to rozhodně
nevnímám, protože provádění auditů
se díky koordinaci doplňuje a nic
nebrání tomu, vykonávat oba typy
auditů nezaujatým způsobem (k tématu
ilustrační snímek č. 3: „Cíle auditu“
z prezentace na konferenci).

Rodan Svoboda
1999–2004

Zdeněk Mach
2004–2006

Milan Zolich
2006–2007

Daniel Häusler
od / since 2007

Vystoupení ředitele kanceláře ČIIA, D. Häuslera
■ Ředitelé kanceláře ČIIA. / IIA Czech Republic Office Directors.
na 7. národní konferenci kvality, Chrudim 2011 (foto Radoslav Bernat)

■

“Do you know that…”

Sigma“ z prezentace na konferenci).
Na scéně kvality veřejné správy se již
několikrát úspěšně prezentuje Krajský
úřad Jihomoravského kraje. Tentokrát
mimo jiné i v sekci interních auditorů.
Zajímavé jsou jejich inovativní projekty
i systémová řešení, která přispívají
k efektivnímu provozu úřadu. K tomuto
tématu vystoupil vedoucí útvaru interního
auditu Ing. Lubomír Petlach. Řadu
let se zabývá problematikou ﬁnančního
řízení, kontroly, a to jak na současném
působišti, v krajském úřadě, tak
i dříve na různých pozicích ve ﬁnanční
správě. Je členem ČIIA. Určitou dobu se
podílí také na práci týmu pro přezkum
managementu kvality. Tedy i proto jsme
využili příležitost k několika otázkám:

úřadu interní audit zaveden, a vnímáme
■ Současně
to jako hlavní náplň a prioritu.
jsme všichni absolvovali kurzy v oblasti
interního auditu ČSN EN ISO 9001 a na
základě získaného osvědčení provádíme
v předem naplánovaném období i audity
kvality. Takže každý z nás musí zvládat jak
interní audity dle zákona blíže speciﬁkované ve Statutu interního auditu a Manuálu
interního auditu, tak i interní audity
kvality upravené pro naše podmínky v Příručce kvality. Pro dokreslení máme pro
letošní rok plánováno na audity kvality
50 člověkodnů (v loňském roce 30 člově-

At the very beginning the secretary was responsible for the operative
management of the Institute. Mrs. Helena Pleskotova was elected as
the first secretary at the general assembly in March 1995. In December
1995 she resigned. Based on the Council’s decision Mr. Rodan Svoboda
became the secretary while merging the position of the secretary with
the treasurer position. Since November 1995 to 1999 Mr. Kamil Urban
arranged the operative communication with the members from the
position of IIA Czech Republic Office Head. The IIA Czech Republic office
was at that time on Štěpánská Street in the1. building
of the University of
Na konferenci jste prezentoval poměrně
podrobnou analýzu a srovnání „spoluEconomics. Based on the personalisation of
IIA
Czech
Republic activižití“ interního auditu kvality s auditem
„standardním“
(tedy podle mezinárodních
ties Rodan Svoboda became the first IIA Czech
Republic
Office Director.
standardů IIA).
praxi, kdo provádíThe secreConsequently further 3 directors changed Jak
onto vypadá
thisvposition.
audit kvality a kdo „zákonný“ audit?
tary position was cancelled at the General Vzhledem
Assembyl
year 2000.
k tomu, žein
náš the
útvar interního
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auditu má pouze tři auditory a vedoucího,
jeví se mi jako nejvhodnější řešení tzv. převlékání dresů. V průběhu roku provádíme
všichni audity dle zákona o ﬁnanční
kontrole, podle kterého byl na našem

3. Pokud provádíte auditorská šetření jako
certiﬁkovaný auditor kvality a kromě toho
standardní auditní zakázku dle ročního
plánu není to v některých případech
duplicita, nebo se naopak obě šetření
doplňují, případně na sebe navazují?
Oba typy interních auditů jsou vždy na

kalendářní rok
Již při tomto
Petra Škvorová
z plánovány.
kanceláře
ČIIA na konferenci projektu podporovaného Evplánování důkladně zvažujeme, na kterém
ropskou komiseí
Visibility
Events – EEN, zaměřeného na malé
oddělení a Czech
který proces Local
bude vhodnější
na
audit kvality a který na audit dle zákona.
a střední podniky,
v duplicitní
Prazeauditní
2014.
/ Petra Škovorova from the IIA Czech RepubTím vyloučíme
činnost
současně koordinujeme provádění
lic office ataauditů
the
conference of the project financed by the European Comtak, aby nedocházelo k nadměrnému nezatěžování
některéhoEvents – EEN, focused on small and medium
mission Czech
Localpracovníků
Visibility
oddělení. Je-li některé zjištění interního
enterprises,
indlePrague
in 2014.
auditu
zákona posouzeno
jako ne-

■

shoda, je to zapsáno do seznamu neshod,
a tím dochází k návaznosti obou systémů.
▲

Klíčové číslo – 34

Tolik pracovníků působilo v období
od roku 1995 do září 2015 v kanceláři ČIIA. Každý ze zaměstnanců se
svým dílem podílel na chodu kanceláře a celého Institutu, za což jim patří velké poděkování.

■

Key number – 34

So many employees worked in
the IIA Czech Republic office from
1995 till September 2015. Each
employee took part on the operations of the office and the entire
Institue, for which we would like
to thank all of them.

INTERVIEW
EVROPSKÁ KOMISE V ČR

Z funkce ředitele kanceláře ČIIA vyplývají další povinnosti, které
spočívají v zastupování Institutu na různých akcích a setkáních.

The IIA Czech Republic Office Director has also other responsibilities, mainly representing the institute at many various events
and meetings.

Seznam zaměstnanců kanceláře / List of the office employees.
(1995–2015)
Linda Anušić
Magda Barnatová
Jana Bělková
Antonín Boháček
Tereza Bubníková
Jana Dvořáková
Miroslav Fehér
Ilona Franková
Daniel Häusler
Dagmar Horňáková
Lenka Hrbáčková
Daniela Hrdinová
Peter Chandoga
Zdeňka Kmentová
Jitka Kočová
Horst Lassak
Petra Lukešová

Ze života ČIIA

Zdeněk Mach
Flora Melenová
Návštěva
ze Španělského institutu interních auditorů
Jan Musil
Pavlína
Pojslová
Dne
24. srpna
2007 jsme v Kanceláři Českého institutu interních auditorů, o. s., přivítali v rámci příprav 2. mezináEvakonference
Přikrylová
rodní
o interním auditu ve středoevropském regionu dlouholetého spolupracovníka ze Španělského institutu
Daniela
Rengerová
interních
auditorů,
pana Ing. Jesúse Garciu Martína, CIA.
3. Každý auditor mu
Rodan
Pan
JesúsSvoboda
Garcia Martín se na počátku devadesátých let podílel na přípravách založení Českého institutu interních audizákladním školen
Miroslav
torů.
PamětníciŠindelář
si jistě vzpomenou na jeho přednášky a skripta i na předávané zkušenosti z oblasti výuky interních auditorů.
školit se v oblast
■ Rodan Svoboda (vlevo) v roce 2002 vede interview s velvyslancem
Delegace
Okem objektivu
Jana Šindelářová
– ISO 9001:2000 Sys
Evropské komise, p. Ramirem Cibrianem. / Rodan Svoboda (on the left) in the
Petra Škvorová
mentu jakosti – P
year 2002 while interviewing the ambassador of the European Commissi– ISO 19011 Směrn
Romana Tlustá
on, Mr. Ramiro Cibrian.
Samozřejmě, že pravidla
unie pro Česká veřejná
správa učinila v tomto ohledu vším o další budování „kultury" podnikání
Jednání
se Evropské
zástupcem
IIA,
tování systému m
Katarína Tomaníková
výdaje ze společného rozpočtu vyžadují velmi velký krok kupředu a Evropská komise se na a veřejných služeb. Žádný systém kontroly
jakosti,
promyšlené
systémy
kontroly
ve
veřejné
sprátom
významně
podílela. Byl přijat Zákon není tak účinný, jako pocit každého zaměstpanem
Denisem
R.
Bergevinem
Pavlína Uhrová
vě, které mají předejít zneužití příspěvků o finanční kontrole, zavádějící systém finanční nance, že určité vzorce chování jsou–prostě
ISO 17025 Posuzo
z rozpočtu EU do regionálního rozvoje, země- kontroly a kontrolní mechanismy pro struktu- nepřípustné. Mluvíme-li o auditu jako o proceKamil Urban
Všeobecné pož
nebo
dělství atd. Na druhou stranu, vstup do Unie rální fondy. V červenci skončí 18měsíční pro- su kontroly efektivního fungování firmy –
zkoušek CIA a problematiky přechodu na CBT, vedení databáze členů a jejího
Dne 28. ledna 2008 jsme v Kanceláři ČIIA, o.s., přivítali na jednání regionálLenka Valentová
je výzvou i pro systém řízení pro veřejnou jekt předvstupní pomoci („twinningový projekt") úřadu, je třeba pokračovat v nastoupené
přenosu do IIA, a v neposlední řadě se také pan Bergevin zajímal o úpravu
ního manažera IIA, pana Denise R. Bergevina, CIA, MBA.
způsobilost zkuše
správu jako takovou. Evropská unie je přede- v oblasti finanční kontroly, na který naváže cestě restrukturalizace a zefektivňování výrointerního auditu ve veřejné správě.
Během jednání byl D. Bergevin seznámen se zaměstnanci kanceláře ČIIA
Edita Větrovská
vším o vyjednávání mezi členskými státy další podobný projekt. Na druhou stranu, víte by i přebíráním poznatků od firem z EU. račních laboratoř
Současně jsme byli také informováni o nových projektech IIA, zejména
a základními činnostmi, kterými se zabýváme, např. organizacemi a programem
a země, kde je vyjednávání dobře řízeno lépe než já, že právě „Corporate Governance"
Milan Zolich
na rozvoj
institutů
námivorganizovaných
konferencí.
Jednání pokud
se také účastnil
prezident
ČIIA, pan
– každý rok musí ab
Myslíte
si, žeIIA.
bez přizpůsobení se
něm mají výhodu.
Konečně,
jde byla
a částečně
zůstávázaměřených
největší výzvou
předčlenských
Jan Voříšek,
CIA a společných
tématpřednost
k jednáníúčinnébylo hodně.
Mimo jiné
jsme V tomto ohledu bezpochyby pravidlům Evropské unie nelze v této
■
o soukromou
sféru, dávám
českými
podniky.
projednávali
vztah
ČIIA motivuje
a Slovenského
institutu interních
auditorů,
organizaci
oblasti počítat s úspěchemIng. Daniel Häusler
mu řízení,
které
zaměstnance,
aby velmi
pomohly
zahraniční investice.

Výjimečný rok
1999 – V roce 1999 uložil Sněm ČIIA Radě ČIIA vypracovat projekt pro■

fesionalizace činnosti ČIIA. Cílem projektu bylo mimo jiné vytvořit místo,
kam se budou interní auditoři a manažeři obracet pro poskytování služeb
a konzultací. Výstupem pak byla zpracovaná organizační struktura kanceláře ČIIA, včetně jmenování jejího ředitele.

pracovali ve prospěch firmy a ne na její úkor
před drahými systémy vnitřní kontroly. Na co bychom se měli v České
Jednoduše řečeno, kontrola musí být nástro- republice dále zaměřit? Co by pro to
měli udělat naši politici, podnikatelé,
jem managementu a ne naopak.

42,5 hodiny škole
auditorské činnos

v integračních procesech?

Zde bychom měli odlišit právní normy a konkurenceschopnost. Společné právo Evropské
unie je zde proto, aby zajistilo správné fungování jednotného trhu a je a bude striktně
Pokud jde o audit ve smyslu „čestného nebo vyžadováno po všech členech EU. Druhou
zákonného nakládání s financemi" jde přede- věcí je přizpůsobení se pravidlům EU ve smys-

4. Ředitele interníh
mám jako manaž
mnoho znalostí a
v oblasti interníc

státní úředníci či interní auditoři?

Zaregistroval jste v tomto ohledu
v České republice určitý pokrok?

18

Ing. Jaroslav Gud
Železničná spoloč
2000 – Od ledna 2000 zajišťuje kancelář ČIIA své činnosti na Karlově náníkem ze Španělského institutu interních auditorů – zleva Jesús Garcia Martín,
Slovensko, a. s.,
městí 3, Praha 2, nejprve v prostorách 4. patra, od dubna 2002 pak již trvaMilan Zolich a Kamil Urban. / In the year 2007 there was a meeting with long
Interný audit
Slavnostní vyhlášení vítězů term
soutěže
Manažer
roku
2006
le v 1. patře.
fellow worker
from the
Spanish
Institute of Internal Auditors – from
the left Jesús Garcia Martín, Milan Zolich a Kamil Urban.
1. Diplomatické jed
Naše partnerská organizace Manažerský svazový fond připravila již 14. ročník soutěže Manažer roku.
schopnosť okam
Národní komise rozhodovala mezi 72 ﬁnalisty o těch, kteří obsadili první místa v jednotlivých soutěžních kategoriích,
na auditovaného
interview s audit
kterými jsou:
■ V roce 2007 proběhlo jednání v kanceláři ČIIA s dlouholetým spolupracov-

nosť voči ovplyvň

Manažer roku 2006
2. Ekonom, účtovní
Dipl. Kfm. Detlef Wittig, Škoda Auto, a. s.
právnik.
Manažerka roku 2006
Ing. Petra Škopová, MBA, Chovservis, a. s.
3. Mal by vedieť „č
Vynikající manažer malé ﬁrmy (do 50 zaměstnanců)
ekonomické výka
■ Outstanding year
ovládať a vedieť
Ing. Miloslav Chlan, Lyckeby Amylex, a. s.
štatistiku, mal by
General
Assembly
asked
1999 – In 1999 the IIA Czech Republic
Vynikající
manažer
střední
ﬁrmythe
(do 250 zaměstnanců)
základy zo strate
Board to prepare a project of profesionalization
IIA Czech
Republic
Ing. Jaroslav of
Nožička,
Kobit,
s. r. o.
riadenia ﬁrmy.
activities. The aim of the project among others was to create a point,
Ocenění vydavatelství Economia:
where the internal auditors and managers will come to ask for services
Ing. Josef Blecha, Fezko, a. s.
4. Viac ako manažé
and consultations. The outcome was the organizational structure of the
výkonného intern
IIA Czech Republic office, including the appointment of the IIA Czech
■ Daniel Häusler se zúčastnil jednání prezidenta ČIIA Jana Voříška se zástup-výkonná úloha le
Soutěž Manažer roku je veřejnou soutěží
Republic Office Director.
cem The IIA Denisem R. Bergevinem (uprostřed) v Praze v roce 2008
/
interní auditor
| 21
kontroly „na mie
osobností
v oblasti
managementu
a eko2000 – Since January 2000 the IIA Czech
Republic
office
has been arDaniel Häusler took part at the meeting of Chairman of the Board,
tímu, zlepšovania
nomiky
v
ČR.
Poprvé
byla
vyhlášena
v
roce
ranging its activities at Karlovo náměstí 3, Prague 2 at the beginning on
IIA Czech Republic Jan Voříšek with the IIA representative Denis R.
členov tímu a kom
Máfloor.
dlouholetou podporu vládních
Bergevin (in the middle) in Prague in the year 2008.
the 4th floor and since April 2002 on1993.
the 1st
nia o priebehu au
představitelů – záštitu předsedy vlády.
korigovania
post
21
Soutěž je nezávislé, nadoborové, exaktní
aby sa včas pred
hodnocení uznávaných odborníků, nejedná
v audite.
1/2008
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rozsahu akcí, tak i do jejich kvality.
ke zv˘‰ení kvality celého procesu.
– Je rozhodnuto udrÏet své prestiÏní Z celkovû plánovan˘ch v˘nosÛ (15 497
hodnocení v Evropû, podílet se na dal- tis. Kã ) je plnû pokryto oãekávanou
‰ím rozvoji profese interního auditu úrovní v˘nosÛ z jiÏ konkrétnû pﬁipravev této oblasti a podporovat rozvoj n˘ch nebo plánovan˘ch aktivit, napﬁíklad dlouhodobé vzdûlávání, semináﬁe,
nov˘ch organizací interního auditu.
– V zájmu roz‰íﬁení sv˘ch komerãních státní správa, konference, certifikace
aktivit, bude âIIA hledat nové moÏ- atd. cca 95 % (14 697 tis. Kã).
nosti spolupráce s pﬁíbuzn˘mi profesemi, bude se snaÏit nabízet nestandard- Pro pokrytí zb˘vajícího rozdílu cca 5 %
Členem
Českého
institutu
interních
auditorů (800
může tis.
být fyzická
member
of IIA bude
Czech Republic can be a legal person or
Kã ) naAstranû
v˘nosÛ
ní sluÏby
a vyuÏívat
podstatnû
aktivnûji
natural person who is interested in taking part in internal audit
idal‰ích
právnická
osoba,
která
má
zájem
podílet
se
na
rozvoji,
rozšiřovámoÏností k zaji‰tûní ekonomic- Rada a Kanceláﬁ âIIA hledat a pﬁipraní a zkvalitňování interního auditu v České republice. Členové ČIIA development and expansion, and in increasing its quality in the
vovat dal‰í aktivity. Pro zaji‰tûní vyrovké prosperity.
Czech Republic. Members of IIA Czech Republic have benefits
mají výhody, které spočívají zejména v:
– V zájmu oãekávání v˘raznûj‰ího rozvoje nanosti rozpoãtu se
bude Rada
prÛbûÏprimarily
in these
areas:
ve v‰ech oblastech pﬁipraví podmínky na nû zab˘vat sledováním v˘voje hospoda■ poskytnutých slevách při registrace na akce ČIIA a na certifikamezi for activities organised by IIA Czech
zmûnu
právní podstaty organizace, pﬁe- ﬁení a v pﬁípadû■ disproporce
Discounts on registration
ce a pro interní auditory,
bezodkladná
dev‰ím pro zaji‰tûní lep‰ího dohledu náklady a v˘nosy pﬁijme
Republic
and for certifications for internal auditors.
■ odběru zdarma časopisu Interní auditor a získání publikací vynad kvalitou poskytovan˘ch sluÏeb, ale opatﬁení.
AuditorB
28.6.2005
0:29 Stránka
27
■ The
magazine
Internal
Auditor and publications issued by
dávaných ČIIA,
i ochrany práv zájmÛ interních auditorÛ.
 of charge.
IIA Czech Republic free

Členství
Membership

■ získání aktuálních informací o interním auditu a možností podí-

■ Provision

of actual information about internal auditing and
opportunities to participate in the work of IIA Czech Republic
ZE ŽIVOTA ČIIA
10. SNĚM ČIIA
bodies or various working groups.

let se na práci v ČIIA jak v jeho orgánech, tak v různých pracovních skupinách.

pro
ow.

í:

ednáategie
me:
ysoké
audiornost

■ 10. Sněm

ČIIA, Praha
2005. / 10th
General Assembly
IIA Czech
Republic,
Prague 2005.
■

„Víte, že…“

Největší podíl členů (37 %) mají v současné době interní auditoři z veřejné správy. Výrazný nárůst počtu členů z veřejné správy byl mezi lety
2002–2004 v souvislosti s přijetím zákona upravujícího výkon interního
auditu ve veřejné správě.
Člen ČIIA je současně člen Mezinárodního institutu interních auditorů
a současně získává přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské
sekce webových stránek www.interniaudit.cz a rovněž
www.globaliia.org.
Přijetím člena číslo 1000 se ČIIA zařadil na 30. místo z více než 180 národních institutů a patří do skupiny institutů, které mají nad 1000 členů:
Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Filipíny, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Keňa, Malajsie, Mexiko, Německo, Nizozemí, Peru, Polsko, Portugalsko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Spojené
arabské emiráty, Spojené státy americké, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko,
Turecko, Velká Británie a Irsko.
ČIIA je na 11. místě v počtu členů, pokud přepočítáme počet členů institutů na počet obyvatel. První místo patří IIA Singapur.
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kontrolní komise. Skuteãností zÛstává,
Ïe se za rok 2004 podaﬁilo dosáhnout

Následná zpráva Kontrolní komise infor- se také zahrnuly do v˘kazu závûrky.
movala o ãinnosti v rámci kontroly hos- Úãetní závûrka proto neobsahovala
podaﬁení a úãetnictví. Komise pro‰la údaje, které nemûly koneãnou podobu.
ãemÏ bylo dosaÏeno v˘nosÛ ve v˘‰i 15 v‰echny úãty a zároveÀ provûﬁila ãasové
The biggest
share
of members
%) is
currently
from
the public sector.
A rapid
754 tis. Kã.
DosaÏen˘
obrat na (37
stranû
rozli‰ení
pohledávek
a závazkÛ.
S ohledem
na tyto nesrovnalosti se snûm
v˘nosÛinbylthe
o 10,7
% vy‰‰í neÏ
pﬁedporozhodl,
Ïe nebude schvalovat úãetní
increase
number
ofsemembers
from the public sector occurred
in the
kládalo a o 12 % niÏ‰í neÏ v pﬁedchozím Na úãtu nedokonãená v˘roba byly nale- závûrku za rok 2004, ale pﬁedsedkynû
yearsroce
2002–2004,
new
internal
auditing
the public
2003. LoÀská when
ztráta veav˘‰i
438 act
tis. governing
zeny poloÏky, které
se neváÏou
na Ïád-in návrhové
komise pﬁedloÏila návrh o ktebyla
ãásteãnû
pokryta 215 tis. Kã hospo- nou rozpracovanou v˘robu. Jedná se rém se pozdûji hlasovalo a to, Ïe snûm
sector
was
implemented.
dáﬁského v˘sledku z minul˘ch let.
o poloÏky z minulosti, u kter˘ch se bude bere na vûdomí stav rozpracovanosti
provádût dal‰í ‰etﬁení.
roãní úãetní závûrky za rok 2004 a ukláEvery IIA Czech Republic member is concurrently
a member of the International
Institute
dá radû, aby po pﬁijetí konkrétních
of Internal
and,aktiv
at the
same
he/she
a username
and
pass- nedostatkÛ v úãetnicV roce Auditors
2004 se hodnota
a pasiv
sní- time,
Vzhledem
k tomu,obtains
Ïe v prÛbûhu
hodno- krokÛ
k odstranûní
porovnáním s rokem 2003 o 1 376 ceného období do‰lo k v˘mûnû ﬁeditele tví, pﬁedloÏila nov˘ návrh roãní úãetní
wordÏila
tosacquire
access to the member section of the websites www.interniaudit.
tis. Kã. V aktivech se tento pohyb proje- a ãásti rady bylo tﬁeba uskuteãnit detail- závûrky za rok 2004 ke schválení mimocz and
vil www.globaliia.org.
sníÏením hodnoty dlouhodobého ní
pﬁezkoumání
hospodaﬁení. ﬁádnému snûmu âIIA. Mimoﬁádn˘ snûm
majetku ( v dÛsledku odpisu ). V roce Docházelo k peãlivému testování nejvût- byl svolán na 29.ãervna 2005 do jednací
se pokraãovalo
ve vydavatelské
sínû Magistrátu
hlavního mûsta Prahy.
‰íchIIA
transakcí.
do snûmu
byly the
Upon2004
accepting
member
numberãin1000,
CzechUzavﬁeny
Republic
became
30th largnosti. âIIA vydala nûkolik publikací pouze body, které byly jednoznaãné a ty Návrh byl absolutní vût‰inou schválen.
est institute
from more
180 national institutes and belongs to the group
a zároveÀ zaplatila
pﬁekladythan
a korektury
ke knihám,who
kteréhave
k 31. prosinci
2004 1000 members:
of institutes
more than
je‰tû vydány nebyly. Tím se nav˘‰ila hodAustralia,
Belgium, Brazil, China, Philippines, France, India, Italy, Japan, South Afnota nedokonãené v˘roby. Hodnota
pohledávek Kenya,
se oproti Malaysia,
roku 2003 sníÏila
rica, Canada,
Mexico, Germany, the Netherlands, Peru, Poland,
o 1 283 tis. Kã.

■

kladn˘
zÛstatek
ve v˘‰i 79
tis. Kã, pﬁi“Do
you
know
that…”

Portugal, Russia, Saudi Arabia, Singapore, the United Arab Emirates, the United
States
America,
Spain,
Switzerland,
Thailand, Turkey and the United Kingdom.
Odof
1.dubna
2004 se
âIIA stala
plátcem
danû z pﬁidané hodnoty. To zpÛsobilo

nárÛstRepublic
pasiv v poloÏce
krátkodob˘ch
IIA Czech
is in 11th
place with regard to the number of members, if
závazkÛ o 442. V roce 2004 se do v˘nosÛ
recalculated
relative
thezapopulation
of the country. The first place belongs
zaúãtovala pomûrná
ãástto
v˘nosÛ
dlouhodobé vzdûlávání a ãlenské pﬁíspûvky,
to Singapore.
které byly vyfakturovány a uhrazeny uÏ
v roce 2003. Tím se k 31.prosinci 2004
v pasivech sníÏila poloÏka v˘nosy pﬁí‰tích
období o 1 855 Kã.
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■

Klíčové číslo – 1000

V prosinci roku 2014 schválila Rada ČIIA p. Petra Šmidrkala,
jako člena číslo 1000, čímž byla překonána
dlouho očekávaná hranice.
■ Key number
– 1000

In December 2004
the Board of the IIA
Czech republic approved
Mr. Petr Šmidrkal as the
1000th member. The
long-awaited threshold
was thereby broken.

Výjimečný rok
2012 – Od roku 2012 je možné využít nový členský příspěvek BENEFIT,
■

který zahrnuje jak standardní výhody v rámci základního členství, tak
zejména účast na jednodenním semináři dle vlastního výběru zdarma
a další slevy na nákup publikací a při registraci na konference ČIIA.
■ Outstanding year
2012 – Since 2012 it has been possible to obtain a new membership

category, BENEFIT, which includes the standard benefits of a regular
membership as well as participation in a free one-day seminar, according to one’s own choice, and further discounts on publications and
IIA Czech Republic conference registration.

■ Graf struktury členství dle oblastí (2015). /

Membership structure chart according to sectors (2015).

■ Graf vývo-

je počtu členů od roku 1995
(k datu konání
Sněmu). / Chart
of the number
of members since the year 1995
(as of the date
of the General
Assembly).

■ Graf stan-

dardní členství
a členství benefit (2015). / Chart
standard membership and benefits (2015).

Konference ECIIA 2002
v Praze

2002 ECIIA Conference
in Prague

Čas letí jako bláznivý a je tu opět jed-

Time flies like crazy, and here comes yet

no významné výročí – 20 let od založe-

another important anniversary – 20 years

ní Českého institutu interních auditorů.

since the founding of IIA Czech Republic

Každé kulaté výročí vede ke vzpomínkám,

(CIIA). Each anniversary evokes memories

co se za všechna ta léta přihodilo, co se po-

of everything that happened during all

vedlo a také co ne.

those years, what has been achieved and
what has not.

V mém vzpomínání bych se chtěl společně
s vámi vrátit do období významných udá-

In my recollections, I would like to return

lostí a změn v životě ČIIA, které vyvrcholily

with you to a period of significant events

v roce 2002 mezinárodní konferencí v Praze.

and changes in the life of the IIA Czech
Republic, which culminated in 2002 in the

Od založení Institutu jsme všechny aktivi-

international conference in Prague.

ty prováděli převážně na dobrovolné bázi. Byla nás skupina dobrovolníků, kteří byli ochotni věnovat svůj

Since the founding of the Institute, we have performed all our

volný čas rozvoji profese interního auditu. Zpočátku se jednalo

duties mainly on a voluntary basis. We were a group of volun-

zejména o zajištění krátkodobých vzdělávacích kurzů, organizo-

teers who were willing to devote their free time to the devel-

vání národních konferencí a vzdělávacích fór pro interní auditory.

opment of the internal audit profession. Initially the plan was

Postupem času se zvyšovala překladatelská aktivita a pravidelně

mainly to implement short-term training courses and organize

jsme začali vydávat časopis Interní auditor.

national conferences and educational forums for internal auditors. Over time, translation activity increased and we began

V roce 1999 nastalo zlomové období, kdy se míra dobrovolnosti li-

regularly publishing the magazine Internal Auditor.

dí soustředěných okolo Rady ČIIA stala nejen limitujícím, ale i určujícím faktorem dalšího vývoje Institutu.

In 1999 there was a break-even period when the volunteer rate
of those centered around the IIA Czech Republic Board became

V této době byla vytvořena a na Sněmu ČIIA předložena člen-

not only a limiting, but also a determining factor in the further

ské základně ke schválení strategie dalšího vývoje pod názvem

development of the Institute.

„Budoucí vývoj ČIIA“. Strategie se zaměřovala na rychlou změnu
v oblasti profesionálního rozvoje interních auditorů v naší repub-

At this time, a strategy for further development under the title

lice, na intenzivní rozvoj v oblasti profesionální praxe, na rozšíře-

“Future Development of IIA Czech Republic” was created and

ní členské základny a aktivní spolupráci s mezinárodními struk-

presented to IIA Czech Republic General Assembly for approval

turami IIA.

by the members. The strategy was focused on the rapid change
in the professional development of internal auditors in our
country, intensive developments in the area of professional

24

Cíle zněly ambiciózně a otázka jejich naplnění se stala mezníkem

practice, increasing the membership base, and proactive coop-

dalšího vývoje. Tím byla cesta k profesionalizaci ČIIA a rozšíření

eration with the international structures of the IIA.

počtu pracovníků Kanceláře ČIIA.
The goals were ambitious, and the question of their fulfillment
Dalším limitujícím faktorem rozvoje byly prostory ČIIA. Dvě malé

became a milestone for further development. That was the

místnosti na Praze 1 ve Štěpánské ulici se staly zcela nevyhovují-

path to the professionalization of IIA Czech Republic and the

cí pro rozšíření a zintenzivnění rozvoje jednotlivých aktivit orga-

expansion of the number of IIA Czech Republic’s office staff.

nizovaných zejména pro členskou základnu. Podařilo se nám najít vhodné prostory s učebnou a došlo ke stěhování do lokality

Another limiting factor in the development of IIA Czech

Karlova náměstí, kde sídlí ČIIA dodnes.

Republic was its office. Two small rooms in Prague 1, Stepanska
Street, became completely unsuitable for expanding and

V té době se začal realizovat systém dvouletého vzdělávání pro

intensifying the development of the various activities organ-

rozvoj profese interního auditu s cílem připravit absolventy k do-

ized especially for membership. We managed to find a suitable

sažení nejvyššího celosvětového uznání, a to certifikace CIA

space with a classroom, so we moved to Charles Square, where

(Certified Internal Auditor). Projekt dlouhodobého vzdělávání za-

IIA Czech Republic has been located ever since.
At that time, a two-year system of
education for the development
of the internal audit profession
began to be implemented in
order to prepare graduates to
attain the highest global recognition, the CIA certification
(Certified Internal Auditor). The
long-term

education

project

included 320 hours of specialized
lectures which were based on the
required knowledge of a certified
internal auditor. Representatives
from the teaching and managerial staff of the University of
Economics in Prague provided
a guarantee over the professional
aspects of this project.
hrnoval 320 hodin odborných přednášek, které vycházely z poža-

Starting in 1999, the activities of professional practice, market-

davků na znalosti certifikovaného interního auditora. Garanci nad

ing and service began to become professionalized. The Institute

odbornou stránkou tohoto projektu zajišťovali zástupci z řad pro-

was involved in the study “Competency Framework for Internal

fesorského sboru a vedení VŠE v Praze.

Auditing”, which became the basis for a new concept of internal auditing on a global scale, and in the creation of the new

Počínaje rokem 1999 se rovněž začaly profesionalizovat akti-

“Framework for the Professional Practice of Internal Auditors”.

vity v oblasti profesionální praxe, marketingu a služeb. Institut

The newly defined framework of professional practice became
25

ČIIA je institutem IIA
byl účastníkem studie „Competency Framework for Internal

an impetus for further developing professional practice and

že nastalo
to správné období
Auditing“, která se stala základem nového pojetí interního audiintegrating
it intoproIIAnaplnění
Czech Republic activities.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
jednoho ze strategických cílů ČIIA. Tuto skujsem velmi
že Vám mohu
jménemaRady
oznámitnového
úspěšné dokončení
další
vytvoření
tupotěšen,
v celosvětovém
měřítku
rámce profesionáltečnost podpořil letošní sněm, který transforetapy vývoje Českého institutu interních auditorů a to jeho transformaci z pobočky
maci schválil.
Mezi
nejvýznamnější
výhody
ní praxe
interních
auditorů.
rámec
One of
the
major milestones
for IIA Czech Republic was, after
IIA (Chapter)
na institut
IIA (Institute).
Stalo Nově
se tak vymezený
dne 29. 6. 2002,
kdy profesionální
Board of
této
transformace
patří
přechod
na
nejvyšší
Members a Board of Directors (nejvyšší orgány IIA) ve Washingtonu DC schválily
praxe se stal impulzem k dalšímu rozvoji profesionální praxe amožnou
je- many
discussions
the signing of a contract
úroveň přidružení
k IIA, and
vyšší negotiations,
míra
a podepsaly smlouvu mezi ČIIA a IIA o této transformaci. ČIIA se tak stal 33. místem
na světě, ho
kde implementaci
IIA zastupují Instituty.
samostatnosti
přímé
komunikaci
členy
do aktivit ČIIA.
with při
the
Institute
ofseInternal
Auditors in the US, which faciliČIIA, zjednodušení administrativy, úspory
tated organizing the exams required to obtain the CIA title in
nákladů ČIIA na komunikaci s IIA a přístup
lupráci s kanceláří ČIIA podrobnou analýzu
Co tomu pﬁedcházelo?
k nejnovějším
trendůmlanguage.
vývoje profese interJedním z významných mezníků pro Institut ČIIA se stal po mnothe Czech
Více než jeden rok probíhaly analýzy, posuzo- výhod, podmínek a negativ pro předložení
ního auditu, nižší odváděný poplatek IIA za
ha
diskusích
a
jednáních
podpis
smlouvy
s
Mezinárodním
institutransformace
pobočky
IIA
na
institut
IIA
členvání a projednávání v ČIIA. S IIA byly také
členy ČIIA apod.
ské základně ČIIA. Na základě této analýzy
průběžně projednávány
podmínky
této transtem interních
auditorů
v USA
o organizování zkoušek k získání ti- In the following period, we updated, under supervision, the
Následovalo předložení žádosti o udělení staRada
ČIIA
velmi
podrobně
projednávala
formace. Nejdříve provedl výbor pro finance
tulu CIA
v českém
jazyce. a zvažovala naplnění podmínek IIA a výhod tutu Institut
short
and long
training system, translated the newly demanažerovi
proterm
mezinárodní
správu a členskou
základnu
pod vedením
víceprezidenta ing. Petra Juráka MBA ve spo- pro ČIIA a dospěla k jednoznačnému závěru, vztahy IIA a řediteli regionu pro severní
fined framework of professional practice

into the Czech language, and acquainted
our membership and the general public
with it by all possible means. We organized national conferences, conferences
on specific topics, roundtables and forums for internal auditors, intensified
our publishing and editorial work, and
constantly replenished the professional
library of IIA Czech Republic.
The magazine Internal Auditor got a new
face and content. We also promoted consulting and advisory services, organized
club meetings for internal audit managers and focused on the development of
the internal audit profession in the public
sector. We cooperated with the University
of Economics in Prague, the Ministry of
Finance of the Czech Republic and other
professional associations.

Slavnostního předání certifikátu „Institut IIA Czech Republic“ se zúčastnili LeRoy Bookal, Bohuslav Poduška a Bill Bishop.

V následujícím období jsme pod odborným dohledem aktualizo-

An equally important milestone
came in 2002, when IIA Czech
5

vali systém krátkodobého a dlouhodobého vzdělávání, přeložili

Republic was transformed from a branch of the IIA to an insti-

jsme nově vymezený rámec profesionální praxe do českého jazy-

tute in its own right. The negotiations, evaluations and discus-

ka a všemi možnými prostředky jsme s ním seznamovali členskou

sions within the CIIA took more than one year; at the same

základnu i širokou veřejnost. Organizovali jsme národní konferen-

time, we were negotiating with the IIA leadership regarding

ce i konference se specifickými tématy, kulaté stoly, fóra pro inter-

the conditions of the transformation. A detailed analysis of all

ní auditory, zintenzivnili jsme publikační a ediční činnost a prů-

the positives and negatives resulting from the transformation

běžně jsme doplňovali fond odborné knihovny ČIIA.

was elaborated.

26

Časopis Interní au-
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li jsme se v kon-
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bách, organizova-
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li jsme klubová se-
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ry útvarů interní-

and reached the

ho auditu a také

clear

jsme se zaměřova-

that the time was

the
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for

conclusion

li na rozvoj profe-

right to implement

se interního auditu

the further strate-

ve veřejném sekto-

gic objectives of

ru. Spolupracovali

IIA Czech Republic.

jsme s VŠE, MF ČR
a ostatními profes-

The

ními sdruženími.

tant

most

impor-

benefits

of

this transformation were the achievement of the highest level
Neméně významným mezníkem byla v roce 2002 transforma-

of association with the IIA, a higher degree of autonomy in

ce ČIIA z pobočky IIA na Institut. Více než jeden rok probíhala

direct communication with members of IIA Czech Republic,

jednání, posuzování a diskuse uvnitř ČIIA, zároveň jsme jedna-

administrative simplification, cost savings in IIA Czech Republic

li s vedením IIA ohledně podmínek transformace. Byla zpracová-

communication with the IIA, and charge reductions to the IIA for

na detailní analýza všech pozitiv a negativ plynoucích z realizo-

IIA Czech Republic members and others.

vání transformace.
In short – the door to the latest trends in the development of
Na základě této analýzy Rada ČIIA velmi podrobně projednáva-

the internal audit profession was opened. The Institute at that

la a zvažovala naplnění podmínek IIA a výhod pro ČIIA a dospěla

time achieved really outstanding results, of which we rightly

k jednoznačnému závěru, že nastalo to správné období realizovat

boasted at every opportunity.

další ze strategických cílů ČIIA.
As participants in the ECIIA General Assembly in 2001 in Malta,
Mezi nejvýznamnější benefity této transformace patřily přechod

we were approached by the management of the ECIIA and

na nejvyšší možnou úroveň přidružení se k IIA, získání vyšší mí-

asked to organize the ECIIA International Conference in Prague

ry samostatnosti při přímé komunikaci se členy ČIIA, zjednoduše-

in 2002 to mark their 20th anniversary.

ní administrativy, úspora nákladů ČIIA na komunikaci s IIA, snížení
poplatků do IIA za členy ČIIA a další.

Even though such events are certainly organized more than one
year in advance, after a teleconference with IIA Czech Republic

Krátce – otevřela se cesta k nejnovějším trendům vývoje profese

office, we accepted the challenge. Together with this challenge,

interního auditu. Institut v té době dosáhl skutečně vynikajících

of course, there was also a great burden of responsibility for

výsledků, kterými jsme se právem chlubili při každé příležitosti.

the organization and entire course of the conference.
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Jako účastníci Valné hromady ECIIA v roce 2001 na Maltě jsme byli

It was detailed work, which we did with the desire to show

vedením ECIIA osloveni a požádáni, zda bychom byli ochotni zor-

the world that the skills of the internal audit profession and

ganizovat v roce 2002 v Praze mezinárodní konferenci ECIIA při

IIA Czech Republic are comparable to other institutes, and not

příležitosti 20. výročí ECIIA.

just in Europe.

I přesto, že akce takového formátu se připravují jistě déle než je-

The conference was scheduled for October. The preparation

den rok dopředu, jsme po telekonferenci s Kanceláří ČIIA výzvu

work was done as planned, and we were negotiating the final

přijali. A s ní také velkou tíhu odpovědnosti za organizaci a celý

details in the selected Intercontinental Hotel on the banks of

průběh konference.

the Vltava River.

Byla to mravenčí práce, kterou jsme odváděli s touhou ukázat svě-

We had no idea how much the floods, which hit not only Prague

tu, že profese interního auditu a Institut IIA v České republice jsou

but the whole Czech Republic, would thwart our plans. The

srovnatelné svým umem i schopnostmi s ostatními instituty ne-

floods meant huge losses for the entire country. The Vltava

jen v Evropě.

embankment, including the hotel, was underwater. In the first
moments, there was some despair over how to deal with the

Konference byla plánována na říjen. Práce na přípravě běžely pod-

crisis situation.

le představ, dojednávali jsme poslední detaily ve vybraném hotelu Intercontinental na břehu Vltavy.

And then, less than two months after the floods, when many
parts of the city were still paralyzed because of the flood trig-

Netušili jsme, jak moc nám povodně, které zasáhly nejen Prahu,

ger, we were in Prague from October 17 to 18, at an equally

ale celou Českou republiku, překazí naše plány. Povodně zname-

famous hotel at a safe distance from the river Vltava, welcom-

naly ohromné ztráty pro celou zemi. Nábřeží u Vltavy včetně ho-

ing the participants and launching the 2002 ECIIA International

telu se při záplavách ocitly pod vodou. Bylo to v první chvíli i zou-

Conference: “Internal Auditing in the Globalization Process”.

falství, jak se s touhle krizovou situací vypořádat.
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A za necelé 2 měsíce po povodních, kdy Praha byla na mnoha

The conference was held under the patronage of the Prime

místech ještě paralyzována díky opadlé povodňové spoušti, jsme

Minister of the Czech Republic. It was attended by 300 del-

ve dnech 17.–18. října v hotelu Praha, v neméně známém hotelu,

egates from around the world.

v bezpečné vzdálenosti od řeky Vltavy, vítali účastníky a zahajovali s plnou parádou mezinárodní konferenci ECIIA 2002 – „Interní

We were very pleased with the participation of the chairman of

audit v procesu globalizace“. Konference se konala pod záštitou

the IIA, LeRoy Bookal, the president of the ECIIA, Gerry Cox, and

předsedy vlády ČR. Zúčastnilo se jí 300 delegátů z celého světa.

the succeeding new president of the ECIIA, Mr. Ulrich Hahn, as
well as Robert De Koning from the UK, Phil Tarling, Jack Stack,

Velmi nás potěšila účast tehdejšího chairmana IIA LeRoye

Jean Pierre Garitte and Giovanni Gross.

Bookala, prezidenta ECIIA Gerryho Coxe a nastoupivšího nového prezidenta ECIIA pana Ulricha Hahna, Roberta De Koninga

The interest in attending the conference was outstanding,

z Velké Británie, Phila Tarlinga a Jacka Stacka, Jean Pierra Garritta

which shows that our efforts to present it in the best way were

a Giovaniho Grosse.

appreciated.

Zájem zúčastnit se konference byl opravdu velký a naše úsilí uká-

After the official opening of the conference, held by the Deputy

zat se v tom nejlepším světle tím bylo oceněno.

Prime Minister, the Minister of Justice, and the Chairman of
the Government Legislative Council, J.D. Pavel Rychetský, the

Po oficiálním zahájení konference ze strany tehdejšího místo-

guests presented their conference contributions. The presen-

předsedy vlády, ministra spravedlnosti a předsedy legislativní ra-

tation of each one was motivational and inspirational for us.

dy vlády JUDr. Pavla Rychetského vystoupili hosté se svými konferenčními příspěvky. Prezentace každého z nich byla pro nás

Representatives from the leadership of both the European

motivační i inspirativní.

Confederation and International Institute emphasized our
proactive approach and appreciated the results of IIA Czech

Jak zástupci vedení Evropské konfederace, tak Mezinárodního in-

Republic in all the activities that the Institute implements and

stitutu zdůrazňovali náš proaktivní přístup a oceňovali výsledky

develops.

Českého institutu interních auditorů ve všech činnostech, které
In their presentations, all the guests appreciated the positive

Institut realizuje a rozvíjí.

shift in the development of the Institute. It was nice to hear
Pozitivní posun ve vývoji Institutu ocenili ve svých přednáškách

the words of the chairman of the IIA, LeRoy Bookal, Jean Pierre

všichni hosté. Bylo příjemné naslouchat slovům chairmana IIA

Garitte and Jerry Cox, who appreciated both the very high level

LeRoy Bookala, Jeana Pierra Garitta, Jerryho Coxe, kteří se velmi

which the Institute had reached within a short period, and the

pochvalně vyjadřovali jak o vysoké příčce, na kterou se Institut

high moral and professional level of the internal auditors who

v krátké době vyšplhal, tak o vysoké morální i odborné úrovni in-

supported this growth.

terních auditorů, kteří tento růst podporují.
IIA Czech Republic has become an organization that is comparable,
Český institut interních auditorů se stal organizací, která je rozsa-

in the extent and quality of its activity, with other professional as-

hem i kvalitou činnosti srovnatelná s ostatními profesními sdruže-

sociations in the Czech Republic and abroad.

ními jak v České republice, tak v zahraničí.
For its 20th anniversary, I can only say – keep it up!
K jejímu 20. výročí mohu jen dodat – jen tak dále!
Bohuslav Poduška
Bohuslav Poduška
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vyvinout souběžně
českou certiﬁkaci.“

jazykem a spíše v obecné úrovni (k podrobnému rozpracování témat bude
Zejména český národní certiﬁkační standard
docházet později), ke každé kapitole by
pro veřejnou správu je oblastí, kterou
měla být zpracována případová studie.
bych chtěl podrobit širší odborné diskusi.
Komise pro sekundární systém dohledu
Dlouhodobě jsme uvažovali využít pro naše
Proto, abychom zpřístupnili a prohloubili
také zahájila svoji činnosti. Její současní
interní auditory mezinárodní certiﬁkaci
vzájemnou komunikaci našich členů, začali
členové diskutovali potřeby interních
CGAP. V tuto chvíli si však nejsem na
jsme mj. organizovat kulaté stoly. První
auditorů v oblasti vzdělávání, konkrét100 % jistý, že právě CGAP plně pokrývá
kulatý stůl se uskutečnil v prostorách Úřadu
ně např. v oblasti ICT, nebo seminářů
požadavek na validaci znalostí interního
městského obvodu Ostrava – Jih. Kulatého
formou případových studií. Další oblastí
auditu v českých podmínkách, resp. potřeby
stolu se zúčastnilo 29 zájemců a zástupců
zaměření komise bude vytvoření obecně
ministerstva ﬁnancí. Proto zvažujeme vedle
z krajských úřadků, měst, nemocnic, úřadů
využitelných návrhů šablon nebo postumezinárodní certiﬁkace CGAP vyvinout
práce, ﬁnančních ředitelství a vysokých
pro republitvorbu jednotlivých
dokumentů
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Chlouba (1. řada, třetí
zovat složení
zprava) z zahájit
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– Ostrava
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■ Významný představitel
interního
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Veřejná správa
Public Sector

30 ▲ interní auditor

Josef
Ministerstvo
ﬁnancí
ČR/
správě, Josef Včelák
naVčelák,
konferenci
v Ostravě
2010.
Important internal audit representative
in the public sector Josef Včelák
at the conference in Ostrava, 2010.

2/2010

■ Klíčová čísla
57 – Počet realizovaných základních kurzů v rámci jednotného systému od-

borné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční kontrola a audit. Základní kurz je nabízen od roku 2001 a prošel několika revizemi. Celkem základní kurz absolvovalo 1 479 účastníků. Kurz byl připraven týmem
ČIIA v úzké spolupráci s týmem Ministerstva financí pod vedením JUDr. Josefa Včeláka.
■

“Do you know that…”

According to the Report on results of financial controls in the public sector
for the year 2014, which was published by the Ministry of Finance,
there are 868 internal auditors (380 of them were members of
IIA Czech Republic).
In the period 2003–2005 the project Phare 2003 – “Enhancement of
the Financial Control Mechanisms at the Regional Level” was realized
and was focused on the internal auditors in the regional offices. The
project with the participation of foreign experts helped to increase
the internal audit quality at the regional level. The key role during the
project realization had Jaroslav Chlouba (1st row, third from right)
from the Regional Office of the Central Bohemian Region.

30

37 % – K 30. 6. 2015 bylo interních auditorů z veřejné správy 37 % z celkového počtu členů ČIIA.
Key number
57 – Number of basic courses realized within the unified system of profes■

sional development of the employees in the public sector in the field of
financial control and audit. The basic course is offered since the year 2001
and was revised several times. In total there were 1479 participants. The
course was prepared by the IIA Czech Republic team closely cooperating
with the Ministry of Finance under the supervision of JUDr. Josef Včelák.

37% – As at 30. 6. 2015 37 % of IIA Czech Republic members were from
the public sector.

„Diskuze na toto téma určitě
neskončila a bude nadále probíhat“
I když interní auditoři z veřejné správy mají své samostatNeznáme ČIIA,
míru rizika
současného
stavu.
né bloky na národních konferencích
tak
současně
Na odstranění nedostatků nemáme
probíhají od roku 2011 pravidelné
workshopy
dostatek
zdrojů a prostředků.zaměřePodceňuje se
přínos nezávislého a objektivního ověřování,
né na problematiku interního auditu
ve veřejné správě. /
tedy interního auditu…
Beckert,have
viceprezident
Even thought the public sector František
auditors
separate
Českého institutu interních auditorů,
seminars at the national IIA Czech
Republic
conferv úvodu připomněl,
že před celou
se v roce 1990 objevily klíčové
ences, there are also regular společností
workshops
výzvy,
které vyžadovaly vorganized
mnoha oborech
reakci
s vysokou
mírou odbornosti.
since the year 2011 focusing on
the
internal
audit in
Jedním z nástrojů, významně přispívajících
ke kvalitativní změně podnikového prostředí
the public sector.

pokud splňují daná kritéria v zákonu
a dále ty veřejné orgány, které vnímají
potřebu a přínos interního auditu
na fungování svého „úřadu“. Vedle
objektivního přezkoumávání
a vyhodnocování operací a vnitřního
kontrolního systému se u interního auditu
nyní klade důraz rovněž na konzultační
činnost. Novinkou ve veřejné správě je
povinnost zřizovat v určitých orgánech
výbory pro audit k posílení funkční
nezávislosti služby interního auditu.

Dosavadními předsedy Sekce veřejné správy byli
Lukáš Wagenknecht a František Beckert. /
Until know there were two chairmen of the Public
Sector Section Lukáš Wagenknecht and František
Beckert.
Ing. František Beckert, Workshop Brno, 23.–24. 4. 2015

Lukáš Wagenknecht, a posléze
i Stanislav Klika (MF ČR), některá
východiska nové právní úpravy
po zapracování připomínek vzešlých

wOrKshOP Čiia

a později i k proměnám veřejné správy,
se ukázal být interní audit. Český institut
interních auditorů si letos připomíná
dvacet let své dynamické existence
a pět let intenzivní práce sekce veřejné
správy při tomto institutu. Je logické, že
leitmotivem všech jeho akcí a workshopů
v poslední době je připravovaný zákon
o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné
správě. Součástí workshopu byla jednání
v sekcích, zaměřená na návaznosti

Workshop

n pod záštitou
je realizová
ého kraje
o úřadu Libereck

ředitele Krajskéh

liberec

■ František Beckert na worskhopu v Brně 2015. / František

Beckert at the workshop in Brno 2015.

24 ▲ interní auditor

2/2015

Workshop Brno, 23.–24. 4. 2015

■ Skupinové práce na workshopu

v Brně 2015. / Team work at the workshop in Brno in 2015.
■ Výjimečný rok
2001 – Vydání zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

■ Lukáš Wagenknecht

s Evou Janouškovou
na konferenci v Ostravě 2010. / Lukáš
Wagenknecht
and Eva Janoušková
at the conference
in Ostrava in 2010.
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2008 – V tomto roce byla podepsána Dohoda o spo-

Čiia
děKuJe
VŠeMfinancí
PartnerůM
lupráci
mezi Ministerstvem
ČR a Českým institutem interních auditorů.
Na tuto dohodu
navázaly
wOrKshOPu
za dObrOu
sPOluPráci
v
dalších
letech
dohody
o
spolupráci
s
Ministerstvem
Při JehO realizaci.

INTERNÍC

PARDUBICE

WORKSHOP

vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj.

2009 – V září roku 2009 byl schválen Radou ČIIA Sta-

HLAVNí PARTNER

PARTNER

Workshop byl realizován pod záštitou
1. náměstka ministra financí

Lukáše Wagenknechta
tut Sekce veřejné správy (dále jenIng.SVS),
která sdružuje členy ČIIA působící v orgánech veřejné správy. Cílem činnosti SVS je zajistit podporu rozvoji interního
auditu ve veřejné správě ČR.

2011 – Rada ČIIA schválila systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě,
který byl připraven společně s Ministerstvem financí.

26 ▲ interní auditor
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■ Outstanding year
2001 – The act 320/2001 about financial control in the public

sector was issued.

2008 – In this year the Contract on Cooperation was signed between
the Ministry of Finance of the Czech Republic and IIA Czech Republic.
In the next years this contract was followed by others concluded with
the Ministry of Interior and Ministry for Regional Development.

2009 – In September 2009 the Charter of the Public Sector Section was
approved by IIA Czech Republic Board. This Section is there to unify
IIA Czech Republic members from the public sector. The aim of the Section is to ensure internal audit development in the public sector.
2011 – IIA Czech Republic Board approved the certification system
and recognition of the internal audit proficiency in the public sector,
which was prepared together with the Ministry of Finance.

■ Úrovně odborné certifikace s celkovým počtem

299 certifikovaných k 31. 8. 2015:
1. Interní auditor ve veřejné správě – asistent (69),
2. Interní auditor ve veřejné správě – junior (55),
3. Interní auditor ve veřejné správě – senior (122),
4. Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant (53).
■ Levels of the professional certification with the to-

tal of 299 certified as of 31. 8. 2015:
1. Internal auditor in the public sector – assistant (69)
2. Internal auditor in the public sector – junior (55)
3. Internal auditor in the public sector – senior (122)
4. Internal auditor in the public sector – expert/consultant (53).
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a besedy připravené ČIIA, o. s., se zúV květnu navštívil Prahu předseda
častnilo 17 účastníků. Z této besedy
IIA pan Stephen D. Goepfert, CIA.
připravil ČIIA, o. s., záznam na DVD,
Český institut interních auditorů,
který je k dispozici v kanceláři.
o. s., mu ve spolupráci se společVedle besed měl pan předseda
ností Ernst & Young připravil bohatý
možnost
poznat krásy
program, veKVĚTEN
kterém se
předsedaJSOUIIAJIŽ
A pan
LISTOPAD
PRAVIDELNĚ
OD Prahy Celkem bylo přihlášeno 126 zájemců, z toho:
setkal s funkcionáři institutu, dalšími a Karlštejna.
39 účastníků na I. část,
ROKU 2001 MĚSÍCE, VE KTERÝCH SE DO PRAHY
■
interními auditory a manažery.
35 účastníků na II. část,
SJÍŽDĚJÍ ZÁJEMCI O ZÍSKÁNÍ MEZINÁRODNĚ
Miroslav Fehér
Pondělní diskusní fórum na téma
32 účastníků na III. část,
UZNÁVANÉHO
TITULU CERTIFIED INTERNAL
Regulace, zorganizovala
společnost
20 účastníků na IV. část.
AUDITOR
(CIA).
Ernst & Young.
Úterního
setkání

Certified Internal Auditor

Certifikace
The Certification

V dnech 15. a 16. listopadu 2006 se konaly
zkoušky CIA v hotelu Olympik v Praze 8 pod
dohledem koordinátorky mezinárodních zkoušek
Českého institutu interních auditorů Ing. Jaroslavy
Hřebíkové, CIA, profesora Ing. Jiřího Dvořáčka,
CSc. a Ing. Jana Kovalčíka, CIA. Výhodou skládání
zkoušek pod dohledem ČIIA je, že zájemci si mohou
vybrat otázky buď v angličtině, nebo češtině.

Certifikace je v každé profesi velmi důležitá a také interní auditoři
mají své certifikace. ČIIA nabízí dva základní typy certifikací:
■ M
 ezinárodní,

která je zastřešena The IIA a v jejímž čele stojí certifikace CIA (Certifikovaný interní auditor).

Titul získají úspěšní absolventi všech čtyř částí
zkoušek.
Poprvé v České republice proběhla i certiﬁkace
pro oblast veřejné zprávy CGAP (Certiﬁed Government Auditing Professional Examination).

CGAP je speciální certiﬁkace, zaměřená na
auditování státní správy. Tento certiﬁkační program
zahrnuje velmi zevrubné praktiky potřebné pro
audit státní správy včetně metodiky s využitím
standardů pro profesionální praxi a rizikových
a kontrolních modelů.
Získání certiﬁkace vyžaduje potřebné vzdělání,
profesní praxi a zkušenosti.
Prvních zkoušek CGAP se zúčastnilo 5 zájemců.
■
MF

Certification is important in every profession, and internal auditors have their own certifications as well.
The IIA Czech Republic offers two basic types of certification:
■ International, which is managed by the IIA. The main certifica-

Zkoušky tion
CIAis CIA (Certified Internal Auditor).
■ O
 dborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě, kte-

Své návštěvy Prahy využil předseda IIA Stephen D. Goepfert, CIA, rovněž
Ze života ČIIA
44 účastníků
■ Professional certificationI. část
of internal auditors in the
public
sporá byla vyvinuta Českým institutem interních auditorů ve
k tomu,
že spolu s předsedou ČIIA, o. s., Ing. Janem Voříškem, CIA, FCCA, CISA,
II. část
46 účastníků
CGAP, zahájil jednu část zkoušek
CIA,
které
se
tentokrát
konaly
na
Vysoké
III.
část
19 účastníků
sector,
which
was
developed
by
the
IIA
Czech
Republic
in colupráci s Ministerstvem financí ČR.
škole ekonomické v Praze. Pod dohledem koordinátorky mezinárodních zkoušek
IV. část
15 účastníků
Ing. Jaroslavy Hřebíkové, operation
CIA a Ing. Jana Kovalčíka,with
CIA se jichthe
tentokrátMinistry
a zkoušek
zájemce.
ofCGAPFinance of the Czech 1Republic.
zúčastnilo v jednotlivých částech

Okem objektivu

■ Miroslav Fehér

■ Stephen D. Goepfert a Jan Voříšek, 2007. /

„Víte, že…“

si Suvorovova hesla Těžko na
Náš objektiv se tentokrát zaměřil na zkoušky CIA (Certiﬁed
Internal D.
Auditors).
Již podruhé
krátkéVoříšek,
době organizoval
Stephen
Goepfert
andv Jan
2007.
cvičišti, lehko v boji. Za hlavní
Český
institut interních auditorů, o.s. významnou akci v pražském hotelu Olympik. V listopadu se zde sešli zájemci o sloAuditorA 27.6.2005 22:40 Stránka 11
Do roku 2007 bylo možné skládat certifikaci
jen v papírové
podobě, a to
část přípravy
na projednání
žení zkoušek CIA. Naposledy „postaru“ přišlo své vědomosti prodat 48 zájemců v I. části, 47 ve II. části, 29 ve III. části
závěrečné
však považuji
jen v určených termínech. S tímto souvisela
většízprávy
náročnost
na celkovou
a 21 ve IV. části zkoušek. Pod dohledem koordinátorky mezinárodních zkoušek Ing. Jaroslavy Hřebíkové, CIA, se další
přípravu získané dokumentace.
pro ACCA. Na hladký průběh zkoušek
koordinaci, přičemž koordinátorem za ČIIA
byla paní Jaroslava Hřebíko-zájemce snažil o získání CCSA, jeden o CGAP a 7 zájemců dělalo rozdílové zkoušky
AKTUÁLNĚ
V prvním kroku rozdělujeme
Ing. Daniel
Häusler,
EXECUTIVE
PÁRTY Ing. Milan Zolich a Ing. Mavá. O začátcích certifikace a její organizaci
se více
dozvíte
na str. 36. průběžně dohlíželi Ing. Jan Kovalčík, CIA, prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc.,PRVNÍ
získaný
materiál
na makulaturu
rek Hakala, CIA.
MF ■
(není využito pro vlastní text
V roce 2007 navštívil ČIIA pan Stephen zprávy)
D. Goepfert
a důkazní(Chairman
materiál, kterýThe IIA)
nám sloužil
pro formulaci zprávy
a ve svém kalendáři našel prostor a společně
s prezidentem
ČIIA Jaa k tomu, aby veškerá zjištění
nem Voříškem společně zahájili certifikační
zkoušky.
byla prokazatelně doložena.
V druhém kroku označíme každý
Prvním držitelem certifikace CIA za Českou
republiku
dokument
odkazem je
na Pavel
tu pasážVácha,
správy sociálního zabezpeãení
Ve středu 18. května 2005 se v pražském hotelu Marriott uskutečnila první
který úspěšně složil certifikační zkouškyzávěrečné
v Německu
roce
1997.
interní auditor 2/2007 | 23
zprávy,vpro
kterou
Ludmila PetráÀová, generální ﬁeditelka
Executive Party, kterou pořádal Český institut interních auditorů a společnost
Ernst & Young. Účelem tohoto setkání generálních a finančních ředitelů z nej- spoleãnosti âEPS, a.s.
slouží jako důkaz. Pokud je
Jan Gregor, ﬁeditel Národního fondu
významnějších podniků a státní správy bylo otevřít diskuzi nad tématy, které
Ministerstva
financí
âeské
republiky
mění
současnou
tvář
managementu
a
profesemi,
které
managementu
s
novýtěchto
dokumentů
více,vtak
je
Abyste si udrželi certifikace, které poskytuje
ČIIA,
je nutné
pravidelných
Michal Heﬁman, generální ﬁeditel spoblokIA2-07.indd 23 mi výzvami pomáhají. Jednou z takových profesí je i interní audit, jehož role
5.6.2007 13:50:46
leãnosti EUROTEL Praha, a.s.
označíme ještě
dalším symbose v průběhu posledních let transformuje do pozice poradce, který manageintervalech odevzdávat hlášení CPE (Kontinuální
profesní
vzdělávání).
Moderátorem celého veãera byl Martin
mentu při jeho výkonných rozhodnutích poskytuje konzultace a ujištění.
lem, abychom při projednání
Smekal, partner spoleãnosti
Toto fórum mûlo ambici získat názory na Řečníky večera byli:
Ernst & Young âR, s.r.o.
argumenty snadno
poruce
interní audit od jeho nejv˘znamnûj‰ích Jack Stack, generální ﬁeditel spoleãnosti
přípravných
kurzů,
které orgaNa certifikace se můžete připravit formouměli
„zákazníkÛ“ - top managementu. Zjistit, âeská spoﬁitelna, a.s.
a dokázali se v nich snadno
zda má top management jasnou pﬁedsta- Zbynûk Frolík, ﬁeditel spoleãnosti Linet,
nizuje ČIIA a kde si zejména procvičíte orientovat.
způsob testování,
včetně vzovu o tom, co mÛÏe od interního auditu s.r.o.
Hledání dokladů
oãekávat a jestli ho opravdu vyuÏívá.
Jiﬁí Hoidekr, ústﬁední ﬁeditel âeské
se pak nestane hlavní činností
rových otázek?
auditního týmu při projednávání,
což je velká chyba začínajících
30 | interní auditor 2006
auditorů. No a když se použije
■ “Do you know that…”
sešívačka, tak je skutečně
Until the year 2007 it was possible to pass
onlynehledáme.
the paper
version of the
dlouho
Dokument,
auditor04_blok.indd 30
kterýdemanding
se vztahuje k více
exam, and only on certain dates. This was
in pasážím,
light of the
namnožíme vícekrát a každý
complex coordination required; the coordinator on behalf of IIA Czech
výtisk samostatně označíme. Za
■ Pavel Vácha na ExeRepublic was Mrs. Jaroslava Hřebíková.samozřejmé
You can learn
more
about the
považujeme
takové
cutive party v roce
zásady, jako je odhad
předpo-36.
beginnings of the certification and its organisation
on page
2005. / Pavel Vácha at
kládaného způsobu jednání auditovaného,
zahájení
the Executive party in
In the year 2007 Mr. Stephen D. Goepfert
(Chairman
of projednání
the IIA) visited
s vedoucím týmu, vedení diskuse
the year 2005.
IIA Czech Republic. He found some free
space in his calendar and,
k jednotlivým pasážím zprávy
together with the president of the IIA tím
Czech
Republic,
Jan Voříšek,
auditorem,
který formuloval
Č E S K Ý I N S T I T U T I N T E R N Í C H A U D I T O R Ů P O Ř Á D Á
TERMÍNY
zjištění a doporučení, a směroinitiated the certification exam.
PŘÍPRAVNÝ KURZ
vání diskuse k optimistickému
KE ZKOUŠKÁM CIA
závěru
(auditovaný
je schopen is Pavel
The first holder of the CIA certification from
the
Czech Republic
INTERNÍ AUDITOR č. 2 / 2005 | 11
opatření vykonat a auditoři svýVácha, who passed the exams successfully
in
1997
in
Germany.
mi poznatky pomohli ke zlepšení
procesu v OKD).
To keep your certification granted by IIA Czech
Republic in an active state,
Pokud se týká školení, osobně
you must report your CPE (Continual Professional
Development)
regularly.
jsem jich několik
absolvoval.
Dobře vzpomínám na ta, která
You can prepare for the certification through
preparation
trainings organized
byla vedena
s cílem dosáhnout
■ Leták přípravnétoho, aby
mé chovánífor
bylothe approach
by IIA Czech Republic, where you can train
especially
ho kurzu. / Brochupředevším asertivní, a to jak při
re of the preparatito testing, including a sample of examprovádění
questions.
auditu, tak při závěon course.
rečném projednávání. Asertivity
není nikde nikdy nazbyt.

■

Executive Party s podtitulem:
„Jsem ředitel společnosti –
proč můžu klidně spát”

30. 9.–1. 10. 2015
26. 10.–27. 10. 2015
1. 12.–3. 12. 2015

OD–DO
09.00–17.00 hodin

PROGRAM
Speciálně vytvořená prezentace, kterou účastníci obdrží, je přehledně rozdělena do jednotlivých studijních teoretických
celků a vždy po teoretické části následuje procvičení získaných dovedností formou vzorových otázek ze zkoušky. Lektor
ukáže přístup k odpovídání otázek. Studenti získají v rámci kurzu nejen základní přehled o tématech každé části
CIA, ale zejména získají k dispozici celkem 100 vzorových otázek včetně řešení. Otázky, které se nestihnou probrat
na kurzu získá student k dispozici pro samostudium. Podrobnější informace k jednotlivým částem naleznete zde:
http://www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/certifikace/pripravny-kurz.php
I. ČÁST
II. ČÁST
III. ČÁST

ZÁKLADY INTERNÍHO AUDITU
PRAXE INTERNÍHO AUDITU
ZNALOSTI INTERNÍHO AUDITU

30. 9.–1. 10. 2015
26. 10.–27. 10. 2015
1. 12.–3. 12. 2015

LEKTOR
Ing. Andrea Káňová, CIA, CGAP je v současné době je členkou výborů pro audit společností ČEZ, a.s. a Český
aeroholding, a.s. V roce 2013 a 2014 byla členkou Rady Českého institutu interních auditorů. V období let 2004–2014
působila ve společnosti Deloitte Audit s.r.o. v oddělení Řízení rizik. Specializuje se především na interní audit, řízení rizik,
procesní audity a audity projektů financovaných z veřejných prostředků. (I + II. část)
Ing. Petr Hadrava, ACCA, CISA, CIA je interní auditor ve společnosti MetLife pojištovna a.s. od 2011 doteď (založení lokální
funkce interního auditu a veškerá agenda související s interním auditem). V minulých letech působil ve společnosti KPMG
v Audit Supervisor (vč. 2leté pracovní stáže v Aucklandu (zaměření na audit finančních institucí, zejména pojišťoven). (III. část)
Ing. Igor Barva, CISA, CIA působí jako samostatný konzultant a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. Vedl či se účastnil celé
řady projektů v české republice i v zahraničí. V předchozím zaměstnání ve společnosti KPMG Česká republika, spol.
s r.o., pracoval v oddělení auditu a v oddělení Řízení rizik Informačních systémů (IRM), kde působil od roku 2001 ve
funkci managera oddělení IRM. (III. část)

Ing. Michal Čup, ACCA, CIA je manažerem v oddělení Risk Consulting společnosti KPMG Česká republika, kde je
vedoucím týmu odpovědného za poskytování služeb interního auditu, poradenství v oblasti vnitřních kontrolních systémů
a finančního řízení. Věnuje se klientskému i internímu škole ní v oblasti interního auditu. (III. část)
Ing. Pavel Dlouhý, ACCA, CFE působí v KPMG Česká republika v oddělení Risk Consulting a specializuje se na
poskytování poradenských služeb, outsourcingu a co-sourcingu na pozicích v interním auditu, financích a controllingu
ve finančních i nefinančních institucích. (III. část)
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CERTIFIKOVANÝ INTERNÍ AUDITOR

MÍSTO KONÁNÍ
ČIIA, Karlovo náměstí 3,
Praha 2, 1. patro

KONTAKT – REGISTRACE
e-mail: barnatova@interniaudit.cz

STORNO PODMÍNKY
www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/
SLEVA
V případě registrace na všechny tři části je
možné uplatnit 20% slevu.
V případě registrace na dvě části je možné
uplatnit 10% slevu.
CENA

Člen ČIIA

Nečlen ČIIA

Člen ČIIA

Nečlen ČIIA

Člen ČIIA

Nečlen ČIIA

I. část
7 900 Kč
(s DPH 9 559)
9 900 Kč
(s DPH 11 979)
II. část
7 900 Kč
(s DPH 9 559)
9 900 Kč
(s DPH 11 979)

III. část
10 900 Kč
(s DPH 13 189)
12 900 Kč
(s DPH 15 609)

29.11.2006 1

■ Porovnání počtu certifikací a kvalifikací za celý svět, Evropu

a českou republiku. / The comparioson in the number of certifications
and qualifications for the world, Europe and the Czech Republic.

287

■ Loga certifikací. /

Certification logos.

14
2
4
10

■ Klíčová čísla
6 – Tolik certifikací a kvalifikací IIA je možné získat prostřednictvím ČIIA.

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na poli interního auditu.
Titul The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™) je určen pro interní auditory a ostatní osoby, které se zajímají o ujištění v oblasti řízení rizik.

rozhovor s osobností ČIIA

■

Výjimečný rok

změnilo od té doby začátků? A také proč jste se
aktivně účastnil dění v ČIIA, úplně na počátku?
Otevřeně Vám řeknu, že na tuto otázku bych si sám rád
odpověděl, až budu v „auditorském důchodu“. Kdo si nikdy
nezkusil založit společnost, ať by to bylo dobrovolné sdružení nebo vlastní ﬁrmu, tak těžko pochopí, co to znamená
za starosti. Ať to byla KAČR nebo ČIIA, tak to člověk musel
dělat srdcem. Samozřejmě je to tak dodnes, že ti, kteří se
v těchto organizacích pohybují, to dělají dobrovolně a věnují
mimo svou práci mnoho hodin pro rozvoj profese. Otevřeně
řeknu, že člověk tu profesi musí mít rád, protože dobrovolná
činnost v ČIIA jde na úkor vlastního volného času.

0

interních auditorů v České republice. Došlo k restrukturalizaci Rady ČIIA z odvětvového zaměření, a to na profesní
rozvoj, profesní praxi a rozvoj členské základny a členských
služeb ČIIA. Začaly se tvořit programy a strategie dalšího
rozvoje v jednotlivých oblastech činnosti. Aktualizoval se
program krátkodobého vzdělávání a připravoval se projekt
dlouhodobého vzdělávání. Došlo k rozmachu překladatelských aktivit té nejlepší profesionální praxe, zdokonalovalo
se vydávání čtvrtletníku Interní auditor, organizovaly se
národní konference a fóra pro interní auditory.

2001 – V květnu 2001 bylo po-

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.

Ing. Ladislav Kudela,
interní audit, Ostravská
univerzita

prvé možné složit certifikaci CIA
v českém jazyce. Ze 40 zúčastněných úspěšně složili všechny
4 části tito kandidáti – Lucie Bažantová, Lada Houšková, Zdeněk Joska a Jan Voříšek.

1. VKS je hodnocen minimálně
jednou ročně v řídících a poradních orgánech Ostravské
univerzity. Na nižších úrovních
je VKS hodnocen zpravidla
průběžně, případně dle
potřeby.
2. Odhaduji, že hodnocení se
věnuji jeden pracovní den
v měsíci.
3. Celkovému hodnocení VKS
zatím nepředcházel audit VKS,
hodnocení probíhá na základě
provedených interních auditů
a celkové kontrolní činnosti
v rámci školy.
4. Do hodnocení je zapojen rektor školy, jako přímý nadřízený
auditora a aktivně je zapojen
ekonom univerzity, závěry
posuzuje vedení univerzity.
5. Management OU bere
zpravidla zprávy na vědomí,
případně vznese drobné připomínky a dotazy.
6. Zkušenosti s hodnocením jsou
vesměs pozitivní. Jako obtížné
se jeví dostat do podvědomí
akademických a neakademických pracovníků základní
principy kontroly.
7. Celkové hodnocení VKS je
jistě přínosem pro plnění
stanovených cílů OU. Přidaná
hodnota se dá těžko vyjádřit.

Titul The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) byl
navržen speciálně pro auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru.
QIAL – Od roku 2014 je možné získat kvalifikaci QIAL (QUALIFICATION IN
INTERNAL AUDIT LEADERSHIP), která je určena pro vedoucí interního auditu, případně pro ty, kteří se na roli vedoucího chystají.

2008 – Od konce roku 2008
je možné složit certifikace formou elektronického zpracování
zkoušky (tzv. CBT).

■

Působil jsem v KAČR od prvopočátku, od těch, řekl
bych porodních bolestí a když se z komory vyklubal „kluk
jako buk“, byl jsem osloven rok po ustavujícím sněmu
ČIIA v roce 1996, zda bych nebyl ochoten pomoci. Zase se
projevila moje slabost. Od roku 1997 jsem se stal členem
rady ČIIA a viceprezidentem pro profesionální rozvoj a od
roku 1998 jsem byl prezidentem. Bylo to v době, kdy Rada
ČIIA byla odvětvově orientována, organizovala se fóra pro
interní auditory a individuelní semináře. Ale o tom už jsem
mluvil. ČIIA byla součástí mezinárodních struktur od roku
1996 jako pobočka Mezinárodního institutu interních auditorů a členem Evropské konfederace institutů interních
auditorů. V době velmi dobrého renomé ČIIA v zahraničí
bylo ale nutné se zaměřit na rozvoj profese interního
auditu v České republice. Proto se úzká skupina dobrovolníků zaměřila zejména na podporu profesionálního rozvoje

Od roku 1999 nastalo období, kdy se míra dobrovolnosti
skupiny lidí soustředěných okolo rady stala určujícím
faktorem dalšího vývoje ČIIA. V této době byla vytvořena
a na sněmu ČIIA předložena strategie dalšího vývoje pod
názvem „Budoucí vývoj ČIIA“. Strategie byla zaměřena
na rychlou změnu v zaměření profesionálního rozvoje
interních auditorů v naší republice, pokračování v rozvoji
profesionální praxe, rozvoj členské základny a spolupráci
s mezinárodními strukturami IIA. Ovšem mezníkem dalšího
vývoje byla cesta k profesionalizaci ČIIA a rozšíření počtu
pracovníků Kanceláře ČIIA.

2011 – Od roku 2011 je možné získat certifikaci v rámci Systému certifi-

kace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě, který je
součástí Národního kvalifikačního programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě. Certifikace je realizována ve spolupráci
s Ministerstvem financí ČR.
Limitujícím faktorem rozvoje byly prostory ČIIA. Dvě

■

Titul The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací pro ty, kteří se věnují CSA.

6. Mé zkušenosti s hodnocením
jsou neutrální. Občas bojuji
s tím, aby nebyl celý systém
brán jako „otravná a neužitečná formalita“.
7. Domnívám se, že hodnocení
VKS/VŘKS je pro naší společnost přínosné, ale mohlo by
být ještě přínosnější.

místnosti ve Štěpánské ulici se staly zcela nevyhovujícími
při prudkém rozvoji jednotlivých aktivit organizovaných
zejména pro členskou základnu. Podařilo se nám najít

Outstanding year

Key number

6 – This many certifications and qualifications are obtainable through the ČIIA

The Certified Internal Auditor® (CIA®) is the only globally accepted
internal audit certification and remains the standard which demonstrates
Ing. Jaroslav Chlouba,
vedoucí
Útvaru interního
competency
and professionalism in the field of internal auditing.
auditu. Krajský úřad Středočeského kraje

The Certification in Risk Management Assurance™ (CRMA™) is intended for other persons who are interested in risk management assurance.

1. VŘKS hodnotíme pravidelně
jednou za rok, na základě požadavku Ministerstva ﬁnancí,

The Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) is a respected
certification for those who are devoted to the CSA.

interní auditor 2007 | 13

2001 – In May 2001 it was for the first time possible to sit the CIA exams
in the Czech language. From the 40 candidates these four successfully
passed all 4 parts of the exam: Lucie Bažantová, Lada Houšková, Zdeněk
Joska and Jan Voříšek.
blok.indd 13

2008 – Since the end of the year 2008 the exam is based on computer
testing (so called CBT).

2011 – Since the year 2011 it is possible to obtain certification within
the Certification System and Skills Recognition of Internal Auditors in
the Public Sector, which is part of the National Qualification and Certification of Internal Audit in the Public Sector. The certification is realised
in cooperation with the Ministry of Finance of the Czech Republic.

28.2.2007 10:56:16

A Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) evaluates a candidate’s
knowledge and skills with regard to the principles and practises of auditing in the banking and insurance sectors, and in the area of financial
services and securities.
The Certified Government Auditing Professional® (CGAP®) was suggested especially for auditors who work in positions at various levels
within the public sector.
QIAL – Since the year 2014 it has been possible to obtain the QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), which is for chief audit executives
or those who are preparing to assume that role.
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never happen to us!
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The magazine has also been issued in an electronic version since the issue
1/2013, and is available on the IIA Czech Republic website. You can also
download it to your mobile device.
Since issue 2/2015, an electronic discussion has been opened for some of
the articles, where you can participate through QR access codes.
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■ Jan Koval4/2013 – Interní
audIt a moderní
komunIkační
technologIe

čík, současný
vedoucí
Redakční
rady /
Jan Kovalčík currently head of the
Editorial board.

V tomto roce pro vás ilustrace v našem časopise připravuje paní

První internetové stránky ČIIA byly zprovozněny 1. října 1998.
Jitka

Členové Kontrolní komise Čiia
po zasedání 18. sněmu Čiia

3/2013 – TresTní
odpovědnosT
právnických
osob a výzvy pro
inTerní audiT

Narodila se v roce 1955 v Brně, vystudovala architekturu
na Vysokém učení technickém v Brně a promovala v roce 1980.
Po čtyřech letech zaměstnání v Uherském Hradišti a v Brně
odešla do Německa, kde žila a pracovala v bavorském
Garmisch-Partenkirchenu. V roce 1988 se vdala za Čecha
Stanislava do Švýcarska. Dnes žijí i s dvěma syny v Lucernu.
Od mládí se kromě sportu a hudby zabývala výtvarničením.
Pro známé kreslila pozvánky, pohlednice, svatební a promoční
oznámení,
diplomyRedakční
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začala na
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Německu a Švýcarsku. Zúčastnila se i mnoha kolektivních výstav
u nás i v zahraničí. Je držitelkou několika cen a čestných uznání
na poli celosvětového kresleného humoru. Má velké přání
– ilustrovat dětskou knížku nebo vytvořit kreslený film.
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Internal audit
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26

antonín Šenfeld
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děkujeme za spolupráci při tvorbě a rozvoji Interního auditora!
The risk management academy –
challenge for all internal auditors

O22944 odborných článků se podělilo 374 autorů.
■ Key number
–Jitka
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76th issue of the magazine Internal Auditor went public
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Foto: archiv ČIIA

Neprodejné,
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pro
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which
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the IIA, ECIIA, and to libraries in the Czech Republic as well.

2/2013 interní auditor ▲ 1
46 – Over the last 19 years
there have been 46 members of the Editorial

Board. We would like to thank all of them for the creation and development of the Internal Auditor!

374 authors have written 944 expert articles.
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Výjimečný rok
1997 – Vydání prvního čísla časopisu
■

Interní auditor.

2002 – V roce 2002 vyšlo mimořádné
číslo při příležitosti konání ECIIA konference
v Praze.

2005 – V březnu 2005 vyšlo další mimořádné
číslo časopisu, tentokrát věnované
výročí 10 let od založení ČIIA.
■

Outstanding year
1997 – first issue of the magazine
Internal Auditor.
2002 – In the year 2002 there was
a special edition of the magazine for
the occasion of the ECIIA conference
in Prague.

2005 – In March 2005 another special
edition of the magazine was issued.
This time it was to mark the occasion
of the 10-year anniversary of IIA Czech
Republic.
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Cesta k certifikaci

The Way to Certification

Na stolech nebude nic než test, tužka,

Only the exam paper, pencil, rubber

guma, kalkulačka. Tak to byla věta, která

and calculator can be on the table. This

vždy odstartovala začátek zkoušky CIA.

sentence has always started the sitting

Mělo to svoje napětí, ale i kouzlo. V sou-

for a CIA exam. There was some stress,

časné době se zkouška skládá přes počí-

but also magic. Currently, the exam is

tač, je anonymní. Ale to už je trochu jiné

computer-based and anonymous. But

téma. A teď zpět do minulosti.

this is already a bit off the topic. Now
back to the past.

Jedním z milníků, které se staly předpokladem pro naplnění strategických cílů

One of the milestones on the road to

ČIIA a zviditelnění profese IA v České re-

fulfilling the strategic goals of IIA Czech

publice, byl bezpochyby proces certifika-

Republic and advocating for the internal

ce a možnost získat mezinárodně uznáva-

audit profession in the Czech Republic was

ný certifikát s názvem Certifikovaný inter-

without a doubt the certification process

ní auditor.

and the possibility of obtaining an internationally recognized certificate bearing

Co

všechno

tomuto

předcházelo?

the name Certified Internal Auditor.

Napadá mě rychlá odpověď, že všemu
předcházelo mnoho dobrovolné práce a času všech těch, kdo

What precipitated this? I come to the quick answer that all

s entuziasmem auditorům vlastním piplali krůček po krůčku pro-

this was brought about by a lot of volunteer work and the

gram certifikace.

time of those who, with an enthusiasm so typical for auditors, worked hard step-by-step on the preparation of the

Ve skutečnosti to bylo tak, že nejprve bylo potřeba získat kom-

certification program.

plexní informace o tom, jakým způsobem se proces certifikace organizuje v rámci mezinárodního institutu, jak je navázán na pro-

In reality, it was first necessary to obtain comprehensive infor-

gram dlouhodobého vzdělávání interních auditorů, jaké jsou

mation about the organization of the certification process at

podmínky pro zapojení se do procesu, zda Institut nabízí urči-

the International Institute; how it connects to the long-term

tou podporu při zavádění certifikačního programu atd. Využívali

education of internal auditors, what the conditions are for par-

jsme k tomu všech dostupných zdrojů informací včetně setkává-

ticipating in the process, whether the Institute offers any sup-

ní se s „bardy“ interního auditu, jako byli Hans Spoel, Jean Pierre

port during the introduction of the certification program, etc.

Garritte, Giovanni Grossi, kteří byli v této oblasti kovaní.

We used all available information sources, including meetings
with old internal audit experts, such as Hans Spoel, Jean Pierre
Garritte and Giovanni Grossi who knew a lot about this area.
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Collecting the necessary information was not so difficult; the

Nashromáždit potřebné dostupné informace o tom, co a jak je po-

implementation was worse. There we discovered more and

třeba, to nebylo zas tak obtížné, horší to bylo s realizací. Tam jsme

more problematic issues, e.g. enlarged requirements and

postupně objevovali další a další zákoutí v podobě rozšířených

conditions on the part of IIA on the way to reaching our goal of

požadavků a podmínek ze strany IIA k naplnění našeho záměru

starting the CIA examination process. We were not a standard

dostat se do světa zkoušek CIA. Přeci jenom jsme nebyli pro pro-

country for the certification and our requirements were non-

ces certifikace úplně standardní zemí a naše požadavky také ne-

standard as well. The administrative battle had begun.

byly úplně standardní. Rozjel se administrativní kolotoč.
I must apologize, but I cannot omit sharing one impression
Omlouvám se, ale nemohu se s vámi nepodělit o jeden z dojmů

from the time of the negotiations. If there is a king in the world

z období vyjednávání. Jestli je někdo králem ve světě byrokra-

of bureaucracy, it is definitely not the Czech Republic. You have

cie, tak Česká republika to tedy rozhodně není. Tolik vyměněných

probably never seen so many e-mails, letters, meetings, phone

mailů, pošty, jednání, hovorů, dotazů a dovysvětlovacích dopisů

calls, questions and explanatory letters as were exchanged in

mezi námi a IIA, nad kterými jsme průběžně diskutovali dva roky,

a two-year period between us and the IIA. The IIA approach

to jste nezažili. Přístup IIA byl velmi přísný.

was very strict.

A jaká to byla úleva a radost, když přišel dlouho očekávaný sou-

What happiness and relief it was when we received the long-

hlas a následně podepsání smlouvy mezi ČIIA a IIA o možnosti or-

awaited acceptance and subsequently a signed contract be-

ganizovat zkoušky CIA v českém a anglickém jazyce. Zkoušky se

tween IIA Czech Republic and IIA, regarding the possibility of

organizovaly po celém světě stejně. V květnu a v listopadu, vždy

organizing CIA exams in the Czech and English languages. The

třetí týden v měsíci, ve stejný čas. Odlišnost byla pouze v časo-

exams were organized in the same way all around the world:

vém posunu. Byla jsem mezinárodním institutem jmenována ko-

in the third week of May and November, at the same time.

ordinátorem zkoušek CIA v České republice. V krátké době jsem

Always. The only difference was the time difference. I was

čelila nejrůznějším dotazům ohledně možnosti zúčastnit se zkou-

appointed by the IIA as CIA exam coordinator in the Czech

šek CIA nejen od našich auditorů, ale i od kolegů auditorů z celé

Republic. Shortly thereafter, I received many varied questions

Evropy. Byli to lidé, kteří zrovna v čase zkoušek pobývali na území

regarding the CIA exams not only from our auditors, but also

ČR na stáži, na služební cestě atd.

from colleagues all over Europe. They were people who were
staying in the Czech Republic at the time of the exams, on

S naším mandátem jsme byli schopni všem zájemcům vyho-

internships or business trips, etc.

vět. Navíc se do smlouvy podařilo prosadit na omezenou dobu
2 let výjimku pro Českou republiku o neskládání jedné ze čtyř

With our mandate, we were able to satisfy all applicants. On top

částí zkoušky. Byla hodně specifická s názvem Lokální prostředí

of that, we managed to incorporate a 2-year exception for the

a na Českou republiku vůbec nepasovala. Byl to tehdy velký bene-

Czech Republic – it was not necessary to pass one part of the CIA

fit ze strany IIA a zároveň zvýšení šancí pro ty, kdo se na zkoušky

exam. It was very specific, with the name “Local Environment”,

přihlásili mezi prvními.

and did not fit the conditions and environment in the Czech
Republic. It was a big benefit granted by the IIA, and increased

A tak jsme se stali jednou ze zemí a institutů, kde proces a pro-

the chances of passing for those who were among the first to

gram certifikace CIA již probíhal. Pro zajímavost Anglie, Francie,

sit for the exam.

Německo, Čína, Rakousko, Itálie, ... Tam všude už se zkoušelo.
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Po uplynutí výjimky se dále jednalo o 4 části zkoušky, 120 testo-

Thus we became one of the countries and institutes where the

vých otázek v každé části, omezený čas na vyplnění správných od-

CIA examination program was available. Other countries, by

povědí. To všechno sehrálo roli při rozhodování o tom, že musíme

the way, included; England, France, Germany, China, Austria,

udělat maximum proto, abychom získali od mezinárodního insti-

Italy. It was possible to sit the exams there.

tutu povolení zkoušky překládat do češtiny.
After the exemption expired, there were four parts to the
Základem všeho úspěchu, nezdůrazňuji zde bezmezné úsilí stu-

exam: 120 exam questions in each, and a limited time to fill in

dentů, byl vzdělávací program. Jeho naplnění, rozvoj a aktualiza-

the correct answers. During the decision process, all this con-

ce byly jedním ze strategických a stabilních cílů, které ČIIA realizo-

vinced us that we had to do our best to get the IIA’s permission

val a na které bedlivě dohlížel.

to translate the exams into the Czech language.

Český institut dlouhodobě nabízel nejrůznější semináře, jedno-

The basis of success, not counting the outrageous student ef-

i vícedenní, organizovaly se i týdenní moduly, kulaté stoly, setká-

fort, was the educational program. Its fulfillment, development

ní ředitelů interního auditu, ale také přátel interního auditu. Kurzy

and actualization were among the strategic and stable goals of

pokrývaly tehdejší potřebu interních auditorů směřující ke zvýše-

IIA Czech Republic which were carefully controlled.

ní znalostí a dovedností interního auditora. Ale pro šanci zahájit
program CIA bylo potřeba něco víc. A tak se časem z programu

IIA Czech Republic had already been offering for a long time

vzdělávání stal Program dlouhodobého vzdělávání, 320 hodin in-

various seminars, lasting one or more days, along with one-

tenzivní výuky rozdělených do 2 let nebo chcete-li 8 týdnů. Audit,

week modules, round tables, and meetings of chief audit

účetnictví, právo, ekonomika, IT technologie, informační systémy.

executives as well as internal audit friends. The courses met the

Program měl za cíl zajistit vhodným výběrem témat z uvedených

need of contemporary internal auditors to enhance their skills

disciplín ucelený program vzdělávání s vytvořením předpokladů

and knowledge. But more was needed to start the CIA pro-

k úspěšnému složení zkoušky a k získání certifikátu CIA.

gram. And thus began the Long-Term Education Program, with
320 hours of intensive education divided into two years, or 8

Pro obsahové zajištění jednotlivých částí zkoušek a jejich organiza-

weeks if you wished. Auditing, accounting, law, economics, IT

ci byl v rámci ČIIA ustaven Výbor pro profesní rozvoj s poměrně roz-

technologies, information systems. The program was focused

sáhlým počtem členů z řad interních auditorů jak bank, tak veřejné

on mixing topics from these disciplines to create a comprehen-

a státní správy. Tito lidé strávili hodně svého volného času, aby vy-

sive educational program that would enhance the chances of

tvořili 4 moduly, podle kterých se dalo kvalitně vyučovat. Organizaci

passing the exam and obtaining the CIA certificate.

celého projektu se velmi intenzivně věnovala Kancelář Institutu, šlo
o finanční zajištění, zabezpečení lektorů, dohodnutí termínů výuky,

To oversee the content and organization of this course,

zpracování sylabů, jejich kopírování, místnosti pro výuku a sály pro

IIA Czech Republic created the Committee for Professional

skládání samotných zkoušek, ošetření bezpečnostních parametrů

Development with a relatively high number of members – in-

podle zadání IIA. Všechno sladit podle přísného zadání ze strany IIA

ternal auditors from banks as well as the public sector. These

bylo náročné, ale fungovalo to. Záleželo nám na tom.

people spent a lot of their spare time creating four modules, according to which it was possible to educate with a high quality.

Kamenem úrazu byl nedostatek odborné literatury, zejména

The organization of the project was handled by the Institute’s

pak v českém jazyce. Stáli jsme tak před dalším rozhodnutím,

office, and covered financial support, lecturers, course terms,

zda a v jakém rozsahu připravovat překlady jako základ výuky.

course materials, training rooms, places for the exam sittings,
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A tak se začal v prvopočátku překládat „Gleim“ a „textbooky“.

and safety measures according to the IIA’s instructions. It was

Řada přeložených menších publikací a brožur, přejatých z mezi-

challenging to follow the strict IIA instructions, but everything

národního institutu a zaměřených do jednotlivých oblastí pro-

worked out. It was important for us.

cesu IA, již existovala.
The problem was a shortage of professional books, especially
Při překladech jsme zpočátku naráželi na odlišnosti nejen v ter-

in the Czech language. We had to make another decision: if

minologii, v otázkách směřujících do samotného prostředí české

and to what extent to translate the materials as support for the

ekonomiky, do legislativy, ale i ve způsobu myšlení a uvažování

courses. So „Gleim“ and the textbooks were translated. Many

nás Evropanů ve srovnání s Američany. Některé úsudky vedoucí

smaller publications and brochures from the IIA focused on

ke správným odpovědím byly pro nás nepochopitelné, těžko zdů-

various IA processes had already been translated.

vodnitelné. Bylo obtížné vysvětlit, proč si musí kandidáti některé
odpovědi zafixovat jako správné, aby získali body za správnou od-

At the beginning, we had to resolve translation difficulties

pověď. Ale bylo to tak.

regarding differences in terminology, topics relating to the
Czech economic environment, and legislation, as well as dif-

Samozřejmě, že jsme se tyto pro nás sporné otázky snažili konzulto-

ferences in the thinking of us Europeans in comparison with

vat s mezinárodním institutem. Dost zbytečně. Možná později zně-

Americans. Some thoughts which led to correct answers were

ní testové otázky změnili, ale nikdy nic neřekli, nikdy nediskutovali.

not understandable to us, and were justifiable with difficulty.
It was difficult to explain why the candidates had to remember

Vím, že vždy po absolvování zkoušky vyvstala celá řada otazní-

the correct answers in some cases in order to be able to get the

ků, co a jak bylo myšleno. Každý účastník zkoušky obdržel s urči-

correct answer. But that’s the way it was.

tým časovým odstupem oznámení o výsledku zkoušky: uspěl, neuspěl a pár stručných vět, v jaké oblasti by se měl zlepšit. Žádné

Of course, we tried to discuss these debatable questions with

diskuse, argumenty, upozornění na otázky, které byly zodpověze-

the IIA. It was meaningless. Perhaps they later changed the

ny chybně, nic takového se nekonalo. Taková byla striktní pravi-

wording of the question, but they never said anything and did

dla IIA. A myslím, že jsou i nadále. Co dělat? Získání certifikátu by-

not discuss it with us.

la prestižní záležitost, museli jsme se přes tyto „zádrhele“ přenést
naším pověstným českým selským rozumem.

I know that after the exam sitting, there were always many
questions about what was meant, and in what manner. Some

Málokdo si umí představit, jak těžké může být překládat odbor-

time after the exam, each participant received a notification of

ný a také velmi specifický text z angličtiny do češtiny. Také z to-

the exam results: passed or failed, and a few concise sentences

hoto důvodu nebylo možné oslovit profesionální překladatele,

about which topics needed further study or attention. No

byť vynikající. Nic moc jim naše auditorská terminologie neříka-

discussions, rationales or indications of which questions were

la. A tak jsme hledali ve svých řadách a našli jsme Ivana Zelenku,

answered incorrectly – nothing like that happened. These were

Petra Bonka, Antonína Šenfelda, Janu Báčovou, Igora Barvu, Petru

the strict IIA rules. And I think they are still in place. What to do?

Sokolovou. To byli ti, kdo trávili večery nad cizojazyčnou literatu-

Obtaining the certification was prestigious, and somehow we

rou, překládali testové otázky, komunikovali mezi sebou a snažili

had to deal with these difficulties using Czech common sense.

se pochopit pravý smysl překladu a převést jej, jak nejlépe uměli,
do srozumitelné češtiny. Patří jim velký dík.

Not many people can imagine how difficult it can be to translate
an expert and also highly specific text from English into the Czech
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Také čtvrtou část zkoušky jsme museli do dvou let připravit no-

language. Also for this reason, it was not possible to ask excellent

vě. Jejím spolutvůrcem byl pan profesor Jirka Dvořáček, prodě-

professional translators for translations. They did not understand

kan VŠE. Byla jsem mu moc vděčná, že ke všem svým lektorským

our technical audit terminology very well. And so we searched

i manažerským povinnostem se navíc intenzivně věnoval i této

among ourselves and found Ivan Zelenka, Petr Bonk, Antonín

činnosti. Čtvrtou část zkoušky mezinárodní institut validoval jako

Šenfeld, Jana Báčová, Ogor Barva and Petra Sokolová. They were

jednu ze standardních částí zkoušky CIA.

the ones who spent evenings studying professional literature in
a different language, translated exam questions, communicated

Jak už jsem zmínila, zaregistrovaní kandidáti měli možnost od ro-

with each other and tried to understand the right meaning of the

ku 1999 se vždy v květnu a listopadu zúčastnit zkoušky CIA, kte-

translation and make it understandable when translated into the

rou Český institut organizoval v konferenčních sálech některého

Czech language. We would like to thank all of them.

z pražských hotelů. Registrace, identifikace kandidátů, to všechno muselo být v naprostém v pořádku. Účastníci usedali do lavic

The fourth exam part also had to be newly prepared in two

podle předem připraveného rozpisu. A už začal běžet čas 3,5 ho-

years. One of the persons who took part in its creation was pro-

diny pro zodpovězení 120 testových otázek v každé části. Čas byl

fessor Jirka Dvořáček, Vice Dean of the University of Economics.

striktně kontrolován a dodržován, testy byly odevzdány. Pro or-

I was grateful to him because, in addition to his lecturing and

ganizátory nastal čas vyplňování řady formulářů, které křížovým

managerial responsibilities, he also devoted his time to this

způsobem dokazovaly, že zkouška proběhla korektně, po obsaho-

activity. The fourth part of the exam was validated as one of

vé, ale i po organizační stránce. Jakékoli vybočení z pravidel se

the standard exam parts by the International Institute.

muselo detailně zapisovat. Jeden den dvě zkoušky, druhý den rovněž. Závěrem jsme museli vše důkladně zkontrolovat, zkompleto-

As I have already mentioned, since 1999 registered candidates

vat a připravit k odeslání do USA. A telefonicky oznámit do mezi-

have always had the opportunity to sit the exam in May or

národního institutu ukončení procesu.

November. The exam sitting was organized by IIA Czech
Republic at a Prague hotel. Registration, identification of the

Čekání na výsledky bylo vždy nekonečné. Pouze 30procentní

candidates – all this had to be absolutely correct. The candi-

úspěšnost nebyla nic výjimečného a nervozitu při čekání na vý-

dates sat at tables in a prearranged order. And then the 3.5

sledky jen zvyšovala.

hours to answer the 120 questions of each part started to pass.
The time was strictly controlled and kept; the testing papers

Nebylo zvykem a nebylo ani doporučeno s ohledem na obtížnost

were handed in. For the organizers, it was now time to fill out

skládat všechny části najednou. Málokomu se také povedlo takto

many forms, which proved in a cross-reference manner that the

přijít a zvítězit. I částečná vítězství v podobě jedné úspěšně složené

exam was correct in terms of content as well as organization.

zkoušky byla radostná. Jen ti, kdo postupně uspěli ve všech 4 zkouš-

Any rules violation had to be documented in detail. One day,

kách, získali certifikát CIA. Komu chyběl potřebný počet předepsa-

two exams, and the next day, the next two exams. In the end,

ných bodů, musel se do 2 let přihlásit ke zkoušce znovu. A zkou-

we had to check everything in detail, complete and prepare

šet štěstí dál. A někdy to bylo opravdu o fous. A IIA bylo neúprosné.

to send it over to the USA. And, over the phone, notify the
International Institute about the finalization of the process.

Ani úspěšným zakončením programu certifikace a získáním certifikátu však vzdělávání auditorů nekončí. Mají povinnost si každo-

Waiting for the results was always endless. A 30% pass rate

ročně nastřádat příslušný počet vzdělávacích hodin a vykázat je.

was nothing exceptional and only increased the restlessness

Ty jim pak automaticky prodlužují platnost certifikátu.

while waiting.
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Před 16 lety jsem si úplně jistá nebyla, zda získaný certifikát mů-

It was not typical, and also not recommended with regard to

že ovlivnit auditorovu kariéru. Dnes vím, že ano. Určitě se k němu,

the level of difficulty of the exam, to sit all parts of the exam

vedle získaných znalostí, zkušeností a odbornosti, přihlíží. A tak

at once. Only very few people could be successful in all parts.

vám, kteří ještě váháte, radím – využijte všech možných kurzů,

Even a partial success, with one part passed, was enjoyable.

které vám pomohou doplnit vaše auditorské dovednosti, a zkuste

Only those who passed all four exams obtained the CIA certifi-

si projít testem. Třeba budete svým úspěchem překvapeni. A když

cate. Whoever did not manage to obtain the required level of

se nezadaří, zkusíte to znovu. Tady nejde o žádnou ztrátu kytičky,

points had to sit the exam within the following 2-year period

jde o průběžný proces vzdělávání, kterého si mezinárodní institut

and keep trying. Sometimes it was really close to the pass rate:

tolik cení a tolik jej vyzdvihuje.

and the IIA was relentless.

Role koordinátora CIA byla pro mne velkou zkušeností a potěše-

The education of internal auditors does not end with complet-

ním zároveň. Práce byla náročná zejména na čas, ale já si ji vy-

ing the certification process and obtaining the certificate. They

chutnávala. Díky podpoře mého šéfa Ing. Podušky, který sám ak-

have to report a certain number of educational hours annually.

tivně působil v Radě ČIIA, a také kolegy Honzy Kovalčíka, který

These automatically prolong the validity of the certificate.

mě v nejexponovanějších chvílích vždy stínoval, jsem se se všemi
úskalími vyrovnala. Děkuji také za opravdu báječnou spolupráci

Sixteen years ago I was not completely sure that the certificate

Rodanovi Svobodovi a Magdě Barnatové.

could have an influence on an auditor’s career. Today I know
that it does. It is definitely taken into consideration, apart from

Příběh je u konce. Od roku 2008 přešel mezinárodní institut

knowledge, experience and skills. So I advise all of you who still

na elektronické zpracování testů, ale o tom by vám mohla vyprá-

hesitate to use every possible recourse which might help you

vět moje kolegyně Magda Barnatová.

to enlarge your audit skills, and try to pass the test. You might
be surprised by your success. And if you are unlucky, you can
Jaroslava Hřebíková

try again. Nothing to be ashamed of – this is continuing professional education, which is so valued and emphasized by the IIA.
For me, the role of CIA coordinator was a great experience
and a pleasure at the same time. The job was time-consuming,
but I liked it very much. Thanks to the support of my boss,
Ing. Poduška, who was also active in IIA Czech Republic Council,
and also my colleague, Honza Kovalčík, who helped me in the
most demanding times, I was able to manage everything.
I would like to thank Rodan Svoboda and Magda Barnatová for
a great cooperation.
The story is at an end. In 2008 the International Institute began
using computer-based testing, but Magda Barnatová tell you
the story about that.
Jaroslava Hřebíková
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PREZIDENT ČIIA (1995–1997)

Y NA VZNIK
NSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

Zahraniční spolupráce
International cooperation

a myšlenka Institutu?

stí byli podepsáni Helena Pleskotová, Jiﬁí Dvoﬁáãek a Ivo
Stﬁeda. V prosinci 1994 tato registrace probûhla a âIIA de
3 jsme v sekci Interní audit na Hlavní
jure vznikl. Tím uÏ Ïádná administrativní pﬁekáÏka nestála
nzivní spolupráci s útvarem interního
v cestû jeho opravdovému startu.
trárenské spoleãnosti ENDESA, jejíÏ
„Jenom“ jsme museli dát na vûdomí interním auditorÛm
byl tou dobou prezidentem ·panûlskév âR, Ïe âIIA je tady a pokusit se je dostat v jeden ãas na
h auditorÛ. Bylo logické, Ïe bûhem
Zahraniční spolupráce
jemísto
pro –Český
institut
auditorů
jedno
na ustavující
snûm,interních
kter˘ se konal
v bﬁeznu
taktÛ pﬁi‰la i ﬁeã na Institut. Eduardo
staré činnosti
aule V·E. Aobjevuje
podaﬁilo se od
to – prvopočátku
pﬁi‰lo 117 budouklíčová
oblast,
která 1995
se vvejeho
pﬁínos ·panûlského
institutu
profesi
cích ãlenÛ, kteﬁí zaloÏili âesk˘ institut interních auditorÛ –
spolupráci s ostatními instituty v rámci
a zahrnuje jak komunikaci
a de
s The první
IIA aRada
tak
spospolupráci
s ECIIA,
tentokrát
facto! Byla zvolena
a první
Kontrolní
institutÛ interních auditorÛ (ECIIA) –
komise
âIIA
–
asi
nikoho
nepﬁekvapí,
Ïe
se
ãlenové
tûchto
lupráci
s ostatními
my‰lenka âIIA.
S kolegy
v interním národními instituty. Také do této oblasti zahrorgánÛ rekrutovali z jádra nad‰encÛ, které jsem zmiÀoval
li: Proã by to ne‰lo
v
âesku,
kdyÏ
to
‰lo
nujeme jak účast českých
zástupců na zahraničních akcích, tak
v˘‰e. Dále byli zvoleni ãlenové ãestného prezidia âIIA – lidé,
u zrodu Institutu nemohl stát âEZ,
republice.
akcích vmûrou
ČeskézaslouÏili
kteﬁí sena
v˘znamnou
o vznik Institutu nebo
yla ENDESA? účast zahraničních hostů
o rozvoj profese interních auditorÛ. Byli to: Petr Karas (G¤
obou psal rok 1994, bylo necel˘ch pût
a pﬁedseda pﬁedstavenstva âEZ, viceprezident Svazu
ce a její ideály z nás je‰tû nevyprchaly
PrÛmyslu a dopravy âR), Jan Velek (prezident Bankovní asoiasmu a nad‰ení do nov˘ch pﬁístupÛ,
ciace), Jan Seger (rektor V·E), Ladislav Langr (viceprezident
a, to semínko vzklíãilo!
Komory auditorÛ âR) a Václav Peﬁich (viceprezident
‰panûlsk˘mi kolegy jsme se dostali do
Nejvy‰‰ího kontrolního úﬁadu).
áãkem z V·E, kter˘ byl tehdy v ãele
titutu a kter˘ projevil zájem o oblast
První kroky.
kademického pohledu. V odborném
Hned zpoãátku jsme podali pﬁihlá‰ku do ECIIA a do IIA Inc.
Josefa Tylla, kter˘ se snaÏil zorganizoa vzápûtí jsme od obou institucí dostali dar v podobû základu
bankovnictví na pÛdû Bankovní asociana‰í dne‰ní knihovny. Pronajali jsme si od V·E dvû místnosti
v âeské republice pﬁipraveno.
ve ·tûpánské ulici a tudíÏ jsme mûli své reálné sídlo, kde se
nakontaktoval na ECIIA a Helena
mohly zaãít odehrávat jednotlivé akce, kvÛli kter˘m jsme
zim 1994 zúãastnila jako pozorovatel
vlastnû Institut zakládali – aÈ uÏ ‰lo o semináﬁe, konzultace,
Certifi-pozvání pﬁedv Aténách. Tam■pﬁedala
listopadu
kát ECIIA. /
e dvoudenCertificate
zaloÏení
ECIIA.
Garittem,
orbertem
tem ECIIA.
a‰i stranu
ene‰, Petr
osef Kopec,
in Lajtkep,
vo Stﬁeda,
koda, Josef
bylo jádro
áli u zrodu

u nad‰encÛ
ávrh stanov
e Ïádostí
ﬁedali na
Pod Ïádo-

International cooperation is a key area for the IIA Czech
Republic, appearing in its work from the very beginning, and
includes both communication and cooperation with the IIA and
ECIIA as well as cooperation with other national institutes. This
area also includes the participation of Czech representatives in
foreign events and the participation of foreign guests in events
in the Czech Republic.

iia KOnFerence – OrlandO 2013

Ještě jedna lahůdka na závěr. Týká se
téměř 2-hodinové účasti paní Madeline

■ Albright
Bohuslav
Po- konferenci.
na naší mezinárodní
Její vyprávění bylo jak poutavé, tak
duška,
na mezinávtipné. Hovořila o sobě i o své kariéře,
o tom, konferenci
jak spolupracovala jako U.S.
rodní
State s Hillary Clinton, jak
IIASecretary
2013,
/ USA
působila
jakoOrlando.
ministryně zahraničí
a mohla často vPodustéto pozici zúročit své
Bohuslav
zkušenosti a poznatky z dob mládí.
kaVzpomínala
at IIA přitom
Internana své rodiče, kteří
pracovali ve službách diplomacie a díky
tional
Conference
nimž se již od dětství mohla učit cizí
jazyky, poznávat
svět i rozličné kultury.
2013,
Orlando.

„Vzdělávat se intenzivně
v oblasti IT.
Uspět jako interní
auditor v dnešní době
znamená procházet
nikdy nekončící
profesní transformací“
Bez přípravy a velmi ochotně
odpovídala na naše četné dotazy. Byl
to moc pěkný zážitek, možná navíc
umocněný tím, že svými kořeny patří
paní Albright k nám do Česka.

a na záVěr?

■ Ivo Středa (čtvrtý zleva) s čelními představiteli ECIIA při zvolení vicepreziden-

tem ECIIA pro profesní rozvoj, 1996. / Ivo Streda (fourth from left) with ECIIA
key representatives when selecting a vice president for professional deveádné číslo 1/2005 lopment, 1996.
■

„Víte, že…“

Prvním a doposud jediným členem v orgánu ECIIA byl první prezident ČIIA
p. Ivo Středa. V období 1996–1997 byl viceprezidentem ECIIA pro profesní rozvoj.
■

“Do you know that…”

The first and still the only member of the ECIIA body was the first President of IIA Czech Republic, Mr. Ivo Streda. In the period 1996–1997 he
was the vice-president for professional development of ECIIA.
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Pan Bohuslav Poduška, CIA, ředitel úseku interního auditu České spořitelny, a.s.,
na mezinárodní konferenci IIA

Poseděli jsme se Sylvií Boyd, ředitelkou
sekretariátu pro mezinárodní
vztahy IIA Global. Tentokrát
setkání s ní bylo obzvlášť milé.
Mimo jiné si pochvalovala současnou
dobrou spolupráci s Kanceláří Českého
institutu. To je hodně dobrá zpráva!

22 ▲ interní auditor

Giovanni Grossi, jedna z nejvýznamnějších
tváří profese interního auditu, již
nerozdával široké úsměvy jako v minulosti.
Ale přiletěl přes svůj pokročilý věk až
do Orlanda a diskutoval s každým, kdo
měl zájem si třeba jen zavzpomínat.
Samozřejmě, že na „staré dobré časy“.

Mezinárodní konference byla zorganizována
bezchybně jak po stránce organizační,
tak po stránce profesní. Centrála IIA
Global si na přípravě dala hodně záležet
a každý účastník si odnesl spoustu
nových námětů a myšlenek pro práci.
Nedalo mi to, a tak jsem hned
po návratu napsala do IIA krátký
pochvalný mail. Obratem poděkovali.
Pochvalu přeci každý slyší rád!

3/2013

■ V říjnu 2015 proběhlo setkání prezidenta ČIIA, Tomáše Pivoňky, a členů ČIIA

s prezidentem Německého institutu interních auditorů panem Berndem Schartmannem. / In October 2015 there was a meeting of ČIIA President, Tomáš Pivoňka and the ČIIA members with the Chairman of the Board IIA Germany
Mr. Bernd Schartmann.

▲

CO PŘINÁŠÍ ČESKÉ REPUBLICE ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍM INSTITUTU THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS INC.? JAKÉ VÝHODY MOHOU MÍT ČLENOVÉ
ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ A DALŠÍCH NÁRODNÍCH INSTITUTŮ PO CELÉM SVĚTĚ? CHCI SE S VÁMI PODĚLIT O ZKUŠENOST Z PŘÍJEMNÉHO
SETKÁNÍ, KTERÉ PRO MĚ BYLO POTVRZENÍM UŽITEČNOSTI EXISTENCE MEZINÁRODNÍHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ A NÁRODNÍCH INSTITUTŮ.
INTERNÍ AUDITOŘI Z ČESKÉ REPUBLIKY A JIŽNÍ KOREJI MĚLI PŘÍLŽITOST SDÍLET SVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI.

ČIIA měl příležitost přivítat
několik delegací interních
auditorů z Asie. / IIA Czech
Republic had the opportunity to welcome several
delegations of internal
auditors from Asia.

■ V roce 2014

■ Výjimečný rok
1995 – ČIIA se stává členem ECIIA.
2002 – Dne 29. června 2002 nejvyšší orgány The IIA schválily a podepsa-

ly smlouvu mezi ČIIA a The IIA o transformaci z pobočky na institut. ČIIA
se tak stal 33. místem na světě, kde The IIA zastupují instituty.

2002 – Po skončení mezinárodní konference ECIIA v Praze (více o konferenci na str. 24) se sešli přítomní vrcholoví zástupci institutů na tzv. Valné
hromadě ECIIA (General Assembly). ČIIA reprezentovali prezident Bohuslav Poduška a ředitel kanceláře ČIIA Rodan Svoboda.

2006 – V říjnu 2006 v Bratislavě proběhla první regionální konference
o interním auditu. Byl tak položen základ současným CEE konferencím.
2009 – Zástupci ČIIA se účastní tzv. CEE meetingů (Central and Eastern
Europe) prezidentů národních institutů. V roce 2009 se setkání realizovalo v Praze za účasti 9 institutů.

2012 – Od roku 2009 se zástupce ČIIA pravidelně účastní jednání skupiny ředitelů kanceláří národních institutů v rámci Evropy, tzv. CEO meetingů, kterých se také účastní zástupci The IIA. V roce 2012 byla poprvé hostitelským místem Praha.

proběhlo setkání se zástupci interních auditorů z Číny.
/ In 2014 the
meeting with
representatives of internal
auditors from
China was
held.
■ V roce 2007 proběhlo setkání se zástupci Korean
Čtvrtý Institute
zleva prezident IIA Korea Kim Jae-Il
ve společnosti, jeho podporu a cíle. Seznámil
možnost
sledovat, jak odlišně
vnímají
of Auditors. / In 2007bylathe
meeting
with
the representatives
audit manažeři a na druhé straně interní přítomné s principy a procesem řízení rizik,
ofinterní
Korean
Institute of Auditors
held.
kategorizacíwas
rizik, aplikací
a vyhodnocením
auditoři.

V průběhu roku 2006 oslovili představitelé
Korean Institute of Auditors kancelář Českého
institutu interních auditorů se žádostí o setkání
s představiteli různorodých oblastí a sektorů
na téma interní audit a vnitřní kontrolní systém.
Delegace Korean Institute of Auditors čítala
cca 35 představitelů veřejné správy a soukro-

Jiří Majer – vedoucí referátu vnitřní řídicí
a kontrolní systém, odbor dohledu na místě,
Česká národní banka
Interní audit v bankovním sektoru ČR
Účastníci setkání se seznámili s požadavky
České národní banky na interní audit vykonávaný v bankách a družstevních záložnách. Pan
Majer přiblížil aspekty a kroky České národní
banky při ověřování účinnosti a efektivnosti
interního auditu v bankách a jeho rozsah.
Sdělil zástupcům Korean Institute of Auditors
(cenné) poznatky České národní banky získané
při výkonu bankovního dohledu v této oblasti.

řízení rizik. V rámci prezentace sdílel konkrétní
zkušenosti společnosti Telefónica O2.
Silvie Gregorová – Předsedkyně
Kontrolní komise ČIIA

Finanční kontrola
ve veřejné správě
Mezinárodní
jsouprosince
příležitostí
setkat se se zahraničními
expermého akce
sektoru a počátkem
2006 se za
Zástupcům Korean Institute of Auditors
podpory společnosti Deloitte sešli s českými
byl představen
systém ﬁnanční kontroly ve
odborníky
ke společnýmkonaných
tématům.
ty, a to jak na
akcích
v zahraničí, tak na akcích
organizoveřejné správě dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o ﬁnanční kontrole ve veřejné správě (zákon
– Ernst & Young
vaných ČIIAJosef
vSevera
České
republice. /
o ﬁnanční kontrole). Paní Gregorová, z pohleRadní ČIIA
du svého minulého zaměstnání jako interní
Zrcadlo internímu auditu v ČR
International
events are opportunities to meet with
foreign
auditor na Ministerstvu práce a sociálních
Pan Severa přiblížil zástupcům Korean
věcí, představila klíčové části systému – veřejInstitute of Auditors výsledky dotazníkového
experts, both
events
by
nosprávní kontrolu a vnitřní
kontrolní systém.
průzkumuat
v letech
2005 a 2006, doheld
kterého abroad and at events organized
Blíže se věnovala řídící kontrole a internímu
byli zapojeni zástupci managamentu a interní
Radil – výkonný ředitel pro interní au- auditu. Ve své prezentaci rovněž informovala
IIA Czech Republic
in the
CzechZdeněk
Republic.
auditoři. Prezentace poskytla
velmi zajímavý
pohled na profesi interního auditu v České republice. Srovnání výsledků v letech 2005 a 2006
nabídlo účastníkům významnou zpětnou vazbu
o vývoji profese interního auditu. Pozoruhodná

dit a řízení rizik, Telefónica O2 Czech Republic
Risk Management
Pan Radil představil společnost Telefónica
O2 a následně prezentoval systém řízení rizik

o speciﬁcích ověřovací činnosti systémů
čerpání prostředků Evropské unie.

■ Česká delegace v čele

s prezidentem Petrem Vobořilem na konferenci
ECIIA| 272009,
interní auditor
Řím. / Czech delegation lead
by the Chairman of the Board Petr Voboril at ECIIA
Conference 2009, Rome.
2007
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Outstanding year
1995 – IIA Czech Republic becomes a member of the ECIIA
■

2002 – On June 29, 2002 the highest authorities of the IIA approved
and signed an agreement between IIA Czech Republic and IIA on
transformation from a branch to an institute. IIA Czech Republic
became the 33rd place in the world where the IIA is represented by an
institute.

Global Council IIA 2008

2002 – After the end of the ECIIA International Conference in Prague
■ Konference ECIIA
Global Council IIA 2008,
Helsinki, 2006. /
San Jose, Kostarika Conference
ECIIA

(more about the conference on pg. 24), top-level representatives of
the institutes met at the ECIIA General Assembly. The IIA Czech Republic was represented by the president, Bohuslav Poduska, and the
director of the IIA Czech Republic office, Rodan KONCEM
Svoboda.
DUBNA 2008 SE KONAL V KOSTARICE

Helsinki, 2006.

GLOBAL COUNCIL (CELOSVĚTOVÁ RADA) IIA, KDE
– The first regional conference on internalSE auditing
wasNÁRODNÍCH
held inINSTITUTŮ
SETKÁVAJÍ ZÁSTUPCI
S VEDENÍM IIA, ABY DISKUTOVALI STAV PROFESE
October 2006 in Bratislava. The foundation for the
current CEE conferV JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH A DALI IIA ZPĚTNOU
ences was thereby laid.
VAZBU O SVÝCH POTŘEBÁCH.

2006

■ Jan Voříšek (dru-

hý zleva) a Andrea
Rajmová (druhá
zprava) na Global
Council IIA 2008,
Kostarika. / Jan
Vorisek (second
from left) and Andrea Rajmova (second from right) at
Global Council IIA
2008, Costa Rica.

Za Český institut
auditorů se Global
2009 – IIA Czech Republic representatives participated
ininterních
so-called

Councilu účastnil pan prezident Jan Voříšek a já.

CEE (Central and Eastern Europe) meetings of the
presidents
Na tomto
místě by se asi of
slušelo poděkovat našim
zaměstnavatelům
společnosti
national institutes. In 2009, the meeting was held
in Prague
withDeloitte
thea Ernst &
Young za to, že nám tuto reprezentaci institutu
participation of nine institutes.
umožnili, protože se jedná o určitou formu sponzoringu ČIIA.

Já jsem has
se zasedání
Global
Councilu účastnila
2012 – Since 2009, IIA Czech Republic representative
been
regupoprvé a byla jsem poměrně překvapená jeho

larly attending meetings of the office directors ofvýznamem.
national
institutes
I když na
mezinárodních konferencích
je velký
prostor
pro networking
across Europe, so-called CEO meetings, which are
also
attended
bya výměnu
IIA názorů
s představiteli IIA, toto fórum se opravdu nevěnuje
representatives. In 2012, Prague was the host location
fora the
firstpotřeba.
time.
ničemu jinému,
to je velice
Z pohledu
České republiky na tom nejsme vůbec špatně
– minulý rok jsme tu měli na návštěvě dvakrát prezidenta IIA, členové ČIIA se v nemalé míře účastnili
na průzkumu CBOK a několikrát nás navštívil člen
IIA odpovědný za Evropu pan Denis Bergevin. Na
druhou stranu je to ale pořád málo. Denis Bergevin
má na starosti celou Evropu a francouzsky mluvící

Norbert Wagner, prezident Rakouského institutu, Jan Voříšek, Sylvie Maruincová, Rada SKIIA,
Andrea Rajmová, Peter Galambos, prezident Maďarského institutu
UZNÁNÍ PROFESE INTERNÍHO AUDITU
IIA vytvořilo nový 6letý strategický plán, jehož

celosvětově uznávané, má certiﬁkaci, jenž je možné
skládat po celém světě, a je opět celosvětově
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před praxí v oboru a znalostmi
auditních či podnikových procesů a předpoklad dobrého
zapojení nového pracovníka
do auditního týmu. Odborné
znalosti lze zpravidla při snaze
nového pracovníka dostudovat a doplnit. Lidský aspekt
všech zapojených členů týmu
se také „tvární“ a vyvíjí v jejich vzájemné interakci, jako
ostatně v jakýchkoliv jiných
týmech,institutu
a je ku prospěchu
Publikační činnost Českého
interních auditorů je nedíltýmu jako celku, když se tak
nou a důležitou součástí jeho výstupů a je zaměřena zejména
děje za vědomé součinnosti
jak na rozšiřování znalostí
a dovedností
interních auditorů, tak
a při vzájemném
respektování
na propagaci profese interního
všech členůauditu.
týmu. Na počátku se jednalo ví-

9.

ce o překlady zahraničních publikací, nicméně v současné době
4. Zaměření
interního díla představitese také mezi vydávanými
tituly vedoucího
objevují autorská
auditu je závislé na velikosti
lů interního auditu v ČR.

10.

auditního týmu. Řídí-li malý
tým, je nezbytné, aby byl schopen provádět i výkony auditů.
Manažerské
schopnosti,
■ Prof. Jiří Dvořáček je autorem
asi nejvíce
publikacíčino interním auditu v České republice, které sice
v nakladatelství
nostinevydal
a odpovědnost
jsou všakČIIA, nicméně
jsou velmi oblíbené. Také sevždy
podílel
na vydání
první
publikace o interprioritní.
Kvalitní
manažer
ním auditu.
interního auditu má znalosti
a praxi výkonu auditů. Znalosti
oboru lze možná u manažera
■ „Víte, že…“
interního auditu postavit na
První publikace (dle dostupných
zdrojů)
o interním
„poslední“
místo,
ale bez auditu
nich v českém vydání vyšla v roce 1996 nalze
ekonomické
Vysoké
stěžíškole
posoudit
a zajistit jako skripta pod názvem „Interní audit“. Jednalo
se oapřeklad
španělské
publikace
kvalitu
kompletnost
auditů
Concepto moderno de laprováděných
Auditoría Interna,
zajistil kolekjeho který
týmem.

11.

tiv pod vedením Jiřího Dvořáčka a Ivo Středy.

ČIIA ve spolupráci s Institutem členů správních orgánů vydal
v roce 2013 publikaci „Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu“, která prvotně není určena pro interní auditory. Cílovou skupinou jsou členové managementu a správních orse3/2007
o překlad
10 |gánů.
interníJedná
auditor
publikace, kterou vydala
Jak maximalizovat
ECIIA a ecoDa v roce 2012.

užitek z funkce
interního blokIA.indd
auditu

Ing. Bohuslava Podušku, CIA
V době vzniku ČIIA byl viceprezidentem Komory auditorů ČR, od roku 1997 působil ve fu
v Radě. Byl nejdéle „sloužícím“ prezidentem ČIIA v letech 1998–2003. Pomohl nastarto
v České republice systém vzdělávání vedoucí k dosažení nejvyššího celosvětového uzná
– certiﬁkace CIA (Certiﬁed Internal Auditor). Má významný podíl na tom, že ČIIA se v ro
stala národním institutem IIA. Je ředitelem interního auditu České spořitelny Praha.

12.

The publication activity of IIA Czech Republic is an integral
12. ŘÁDNÝpart
SNĚM
28. 3. 2007
and important
of DNE
its output
andSCHVÁLIL:
is focused mainly on both
expanding the knowledge and skills of internal auditors and
Ing. Pavla
Váchu, CSc.,of
CIA
promoting
the profession
internal auditing. At the beginning
V
letech
2004
až
2007
byl
prezidentem
ČIIA. Významně
se podílel
na dalším zvyšování m
it was more concerned with the translation
of foreign
publicanárodní
prestiže
naší
organizace
zejména
u
IIA
a
ECIIA.
Je
vedoucím
tions, but today the copyrighted works of representativesodboru
of interního a
T-Mobile.
internal auditing in the Czech Republic also appear among the
issued titles.

Prof. Ing. Jiřího Dvořáčka, CSc.
Působí na katedře podnikové ekonomiky Vysoké školy ekonomické v Praze a je děkanem
internal auditing in the Czech Republic, and his books, although not
Management
Institutu
manažerské
fakulty ESMA
Barcelona. Významně
issued
by IIA Czech
Republic
publishing,
are nevertheless
very po- se podílel na v
pular.
in the first edition
of a publication
on in- zkušenosti z
ČIIA, vHe
téalso
doběparticipated
stál v čele Česko-španělského
institutu
a pomohl přenášet
ternal
auditing.
Španělského
institutu interních auditorů.

■ Prof. Jiri Dvoracek is the author of perhaps the most books about

obálka
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Kamila Urbana
Jako pracovník ČEZ ovládající španělštinu stál od počátku u zrodu myšlenky na založen
profesní organizace, nejdříve v ČEZ a později v celé republice. Podílel se na tvorbě vnitř
norem ČIIA, spoluzakládal kancelář institutu a byl jejím prvním správcem. Je autorem l
institutu. Dnes je již v zaslouženém důchodu.

MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Publikace
The Publications

8. ŘÁDNÝ SNĚM DNE 26. 3. 2003 SCHVÁLIL:

MEZINÁRODNÍ STANDARDY
PRO VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY A INTERNÍ AUDIT
VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Popis a srovnání mezinárodních standardů
pro zavádění a udržování vnitřních kontrolních systémů
a služby interního auditu v orgánech veřejné správy.

10

■ “Do you know
that…”

The first publication (according to
available sources) on internal auditing in a Czech edition was published in 1996 at the University of
Economics in Prague as a textbook
entitled “Internal Auditing”. It was a translation of the Spanish publication “Concepto moderno de la Auditoria Interna” and was managed by
a team led by Jiri Dvoracek and Ivo Streda.
doporučení pro vrcholový management
a výbory správních orgánů

In 2013, and in cooperation with the Institute of Directors, IIA Czech Republic
published the book “How to Maximize the Benefits of the Internal Audit
Function”, which was initially not intended for internal auditors. The target group is members of management and the board. This is a translation of a publication issued by the ECIIA and ecoDa in 2012.
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■ Klíčové číslo
54 – Český institut interních auditorů má přidělen svůj ISBN a jako naklada-

tel vydal 67 publikací.

572 – ČIIA nejen publikace vydává, ale také vede knihovnu, ve které je možné si půjčit 572 publikací (říjen 2015) o interním auditu a příbuzných disciplínách, a to převážně v angličtině.
■ Key number
54 – IIA Czech Republic has been assigned its ISBN, and as a publisher it

has issued 67 publications.

572 – IIA Czech Republic not only publishes publications, but also keeps
a library where you can borrow 572 publications (October 2015) on internal auditing and related disciplines, mostly in English.

Advocacy a další aktivity
Advocacy and Other Activities
Ve Stanovách Českého institutu interních auditorů je formulace
„Základním posláním Institutu je propagace a rozvoj profese interního auditu…“. Pro naplnění tohoto poslání vyvíjí ČIIA aktivity, jejichž cílovou skupinou nejsou pouze interní auditoři, ale také zástupci jak odborné veřejnosti, tak příbuzných profesí, profesních komor a sdružení.

The Articles of Incorporation of IIA Czech Republic contain the
statement: “The basic mission of the Institute is the advocacy
and development of the internal audit profession...”. To fulfill
this mission IIA Czech Republic takes actions which are focused
not only on internal auditors, but also on other professionals,
related professions, and members of professional chambers
and associations.

■ Klíčové číslo
214 – Za účelem zintenzivnění výměny zkušeností mezi členy ČIIA a udržo-

vání pravidelného kontaktu se Rada ČIIA v roce 1995 rozhodla pořádat bez
poplatku tzv. „Fóra pro interní audit“, a to každý druhý čtvrtek v měsíci. První fórum za účasti 90 hostů proběhlo 9. listopadu 1995 ve spolupráci s firmou Coopers and Lybrand s tématem „Plánování interního auditu, analýza
rizik“. ČIIA stále fóra pro interní audit každý druhý čtvrtek v měsíci organizuje
a celkem jich proběhlo 214.
■

„Víte, že…“

Český institut interních auditorů informuje a vzdělává nejen interní auditory, ale v rámci propagace profese také odbornou veřejnost. Příkladem jsou články z počátků interního auditu v České republice.
Český institut interních auditorů pořádá mnoho akcí nejen pro interní auditory ve spolupráci se svými partnery. Jedná se zejména o akce
typu Klubové odpoledne nebo večery a Pracovní snídaně, kde mají
účastníci možnost získat nové informace a kontakty.
Setkávání interních auditorů za účelem výměny zkušeností je nedílnou
součástí činnosti ČIIA. Nejen silný segment interních auditorů z veřejné správy se pravidelně schází, ale pod hlavičkou ČIIA organizujeme
další setkávání, např. interních auditorů z bankovní oblasti, z oblasti
průmyslu, finančních nebo zdravotních pojišťoven.
■

na setkání interních auditorů z finanční oblasti v únoru 2014. / From the left side Pavel Racocha and Zdeněk Tůma at the
meeting of internal auditors from the financial sector in February 2014.

“Do you know that…”

IIA Czech Republic informs and educates not only internal auditors
but also through promotion of the profession, the professional
public as well. Examples include articles from the beginning period of
internal auditing in the Czech Republic.
With its partners, IIA Czech Republic organizes many events, and not just
for internal auditors. Examples include club afternoons or evenings
and business breakfasts, where the participants can acquire new
information and contacts.
Meetings of internal auditors for the exchange of information are integral
activities of IIA Czech Republic. In addition to regular meetings of the
strong segment of internal auditors in the public sector, IIA Czech Republic also organizes other meetings of internal auditors, such as from
the banking sector, industry, finance and health insurance companies.
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■ Zleva Pavel Racocha a Zdeněk Tůma

■ Past prezidenti ČIIA, Bohuslav Poduška a Ivo Středa na pracovní sní-

dani organizované ve spolupráci s Institutem členů správních orgánů
a EY v dubnu 2015. / Past presidents of IIA Czech Republic, Bohuslav
Poduška and Ivo Středa at a business breakfast organized in cooperation with the Czech Institute of Directors and EY in April 2015.

Key number
214 – To intensify the exchange of information and maintain regular
■

contact between IIA Czech Republic members, IIA Czech Republic Board
decided in 1995 to organize a forum for internal auditors with free admission every second Thursday of the month. The first forum took place on
November 9, 1995 in cooperation with the firm Coopers and Lybrand;
there were 90 participants and the topic was “Internal Audit Planning,
Risk Analysis”. IIA Czech Republic still organizes this forum, always the
second Thursday of the month, and so far there have been 214 forums.

■ Výjimečný rok
2005 – V květnu 2005 proběhla mimo-

■ První Executive Party, 2005

(zleva Josef Severa, František Válek, Ivo Středa
a Bohuslav Poduška). / The First Executive Party, 2005
(from the left Josef Severa, František Válek, Ivo Středa
and Bohuslav Poduška).

řádná akce ve spolupráci se společností
EY pod názvem Executive Party s podtitulem „Jsem ředitel společnosti – proč
můžu klidně spát“. Účelem tohoto setkání generálních a finančních ředitelů z nejvýznamnějších podniků a státní
správy bylo otevřít diskuzi nad spoluprací mezi managementem a interním auditem. Setkání bylo zejména přínosné
v tom, že se sešli interní auditoři s více
než 30 top manažery významných českých společností. V letech 2006 a 2007
následovaly další dva ročníky.

2015 – V rámci oslav 20. výročí založení ČIIA se podařilo zorganizovat
jedinečnou akci, a to kulatý stůl na téma Spolupráce interního a externího auditu. Jedinečnost akce spočívala v jeho hlavních aktérech, kterými
byli Nejvyšší kontrolní úřad České republiky, Ministerstvo financí České
republiky, Komora auditorů České republiky, Rada pro veřejný dohled
nad auditem a samozřejmě organizátor, Český institut interních auditorů. Akce se konala pod záštitou prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu pana Miloslava Kaly.

■ První Executive Party, 2005. /
The First Executive Party, 2005.
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Interní audit
ve veřejné správě

Internal Audit
in the Public Sector

Pokud začneme mapovat začátek inter-

If we start to map the beginning of inter-

ního auditu ve veřejné správě v České re-

nal audit in the public sector in the Czech

publice, musíme začít od roku 2001, kdy

Republic, we have to start from the year

byl schvalován zákon č. 320/2001 Sb., o fi-

2001, when the act no. 320/2001 on

nanční kontrole ve veřejné správě a o změ-

financial control in the public sector was

ně některých zákonů (zákon o finanční

being approved. This act, which we in

kontrole). Tento zákon, kterému ve zkratce

the public sector shortly call „320“ and

ve veřejné správě říkáme „320“ a při vyslo-

saying this number everybody knows,

vení této číslovky hned všichni víme, o co

what it is, introduced in accordance with

jde, zavedl v souladu s požadavkem ochra-

the requirement of protection of public

ny veřejných financí souvisejícím se vstu-

funds in relation to our entrance to the

pem do Evropské unie nově pojmenova-

European Union new term for the activ-

nou činnost, a to „interní audit“. Samozřejmě do té doby probíhala

ity „internal audit“. Of course till that time control activites

kontrolní činnost jak z úrovně přímo řídicích pracovníků, tak i vy-

were performed by the management and also separate control

členěných kontrolních útvarů, ale nyní vznikl požadavek vykoná-

departments, but now there was a request to perform objec-

vat objektivně nezávislé ujišťování ze strany interních auditorů.

tive assurance by the internal auditors.

Zde významnou roli pro správné definovaní této činnosti ve veřejné

The IIA Czech Republic played key role for correct definition of

správě sehrál Český institut interních auditorů, který kromě poskyt-

this activity in the public sector, which except for provision of

nutí cenných zkušeností ze zavádění této moderní profese v „soukro-

valuable experience with introduction of this modern profession

mém“ sektoru, zejména v bankovních institucích, dále pomohl při

in the public sector, especially in the banking institutions, also

aplikaci mezinárodních standardů profese interních auditorů, a hlav-

with assistance with the International Standards application and

ně s tvorbou a zajišťováním výcvikových vzdělávacích programů pro

mostly by trainings for new internal auditors in the public sector.

nově obsazované pozice interních auditorů ve veřejné správě.
Parallely to these activities the educational activities were orSouběžně s těmito aktivitami byly organizovány vzdělávací akce

ganized supported by the European funds, so the internal audit

za podpory evropských prostředků, ze kterých vzešli lídři interní-

leaders for the next decade, may be till now, were discovered.

ho auditu pro následující dekádu, ne-li dodnes.
The internal auditors were in their organizations pilgrims of the
Interní auditoři ve svých organizacích byli průkopníky požadav-

requirements of the risk management systems, process set-up,

ků nastavení systému řízení rizik, nastavení jednotlivých procesů,

functionality of the financial control according to the „320“ and

zejména nastavení a funkčnost finanční kontroly dle „320“ a s tím

relating internal audit performance in accordance with the best

související zajištění funkce interního auditu v souladu s nejlepší

practice, e.g. with International Standards. At the beginning

praxí, tj. s mezinárodními standardy. Na počátku naráželi na ob-

they had to deal with usual problems, how to explain, what

vyklé problémy, jak vysvětlit, o čem činnost interního auditu má

the internal audit should be about, where it could help and to
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být, k čemu má napomáhat, a hlavně bylo nutné získat důvěru

obtain trust and start cooperation with all potentially audit-

všech potencionálně auditovaných subjektů a navázat s nimi spo-

able units. It was very demanding and patiance requiring work

lupráci. Byla to velmi náročná a trpělivá práce, kde se pozitivní vý-

where the positive results started to come only after several

sledky začaly objevovat až po několika letech práce, přičemž ne-

years. It was not exeption that the internal auditors had to start

bylo výjimkou, že při výměně vedení orgánů veřejné správy se

explain potential and concrete benefits when the management

muselo začínat od nuly a opětovně vysvětlovat činnost interního

of the organization changed.

auditu, jeho potencionální a konkrétní přínos.
In the period of years 2002–2007 there were formal and inV té době, 2002–2007, fungovaly formální i neformální skupiny ve-

formal groups of chief audit executives, who exchanged their

doucích útvarů interního auditu, kteří si vyměňovali své zkušenos-

experience, procedures and success and also failures. The

ti, postupy a úspěchy, případně i neúspěchy. Aktivizační a koor-

Ministry of Finance, Central Harmonization Unit had the role

dinační úlohu zastávalo zejména Ministerstvo financí (MF) a jeho

to activate and coordinate. Formalized cooperation IIA Czech

pracovníci harmonizační jednotky. Formalizovaná spolupráce ČIIA

Republic and Ministry of Finance was closed by the contract

a MF byla završena v roce 2008 uzavřením Dohody o spolupráci

on cooperation in the year 2008. The IIA Czech Republic or-

mezi MF a ČIIA. Český institut interního auditu organizoval speci-

ganized specialized trainings for public sector, where the key

alizované školicí bloky pro veřejnou správu, kde klíčové postave-

role had the requalification „Basic course“ on the topic of the

ní zastával rekvalifikační „Základní kurz“ pro finanční kontrolu a in-

financial control and internal audit. There are about 1400 past

terní audit, jehož absolventů je do dnešní doby již přes 1400, a dále

participants of the course and further there were also so alled

tzv. atestační kurzy pro finanční audit I, II a audit souladu.

atestation courses for financial audit I, II and compliace audit.

Zároveň se připravovala komplexní novela zákona, která měla ze-

At the same time the complex amendment of the act was pre-

jména řešit posílení nezávislosti interních auditorů a nastavení ří-

pared, which had to foster the internal auditor’s independence

dicího a kontrolního systému pro evropské prostředky s důrazem

and set-up the internal control system for the European funds

na jednotný a koordinovaný postup při ochraně i národních pro-

with the focus on unified and coordinated approach to safe-

středků. Výsledkem této iniciativy nakonec byly jen dílčí novely,

guareding also national funds. The result of this initiative were

■ Workshop pro ve-

řejnou správu v Brně
2015 / Workshop for
public sector in Brno
2015
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které systém spíše než zefektivnily a sjednotily, vedly k naplnění

in the end only three amendments, which lead more to fulfil-

a zavedení základních požadavků bez jasného komplexního řeše-

lemnt and implementation of basic principles but without clear

ní a provázání na řešení problematických oblastí z praxe.

complex solution and connection to solve problematic practical issues than to better effectivity and unity of the system.

Se záměrem obnovení organizování setkání interních auditorů
ve veřejné správě (v orgánech a organizacích státu, krajů a obcí,

With the aim to renew organization of internal auditor’s activities

jakož i v jiných veřejných institucích) se v prázdninových měsících

in the state organisations, regions and cities and towns and also

roku 2009 sešli aktivní zástupci útvarů interního auditu ve veřej-

in other public institutions the active chief audit executives met

né správě za podpory ČIIA. Závěrem tohoto setkání bylo založe-

in the holiday months of the year 2009 in the IIA Czech Republic

ní Sekce veřejné správy při Českém institutu interních auditorů.

to set-up the public sector section of the IIA Czech Republic.

Hlavním cílem činnosti Sekce veřejné správy bylo od počátku za-

The main aim of the Public Sector Section was from the begin-

jistit podporu rozvoji interního auditu ve veřejné správě a vytvá-

ning to support the internal audit development in the public

řet podmínky pro těsnější spolupráci ČIIA a subjektů ve veřejné

sector and to create conditions for closer cooperation of the

správě při řešení potřeb vzdělávání a certifikace zaměstnanců ve-

IIA Czech Republic and public sector entities when solving

řejné správy, kteří se připravují na výkon profese interního audi-

the educational and certification needs of employees in the

tora nebo ji vykonávají.

public sector, who prepare for the internal audit profession or

Za tímto účelem byl zřízen Přípravný výbor sekce veřejné správy,

who already perform the internal audit. For this purpose the

kde vůdčími osobnostmi byli Lukáš Wagenknecht (první předse-

Preparation Committee of the Public Sector Section was set-up,

da Sekce veřejné správy) a Josef Včelák.

where the leader were Lukáš Wagenknecht (the first chairman
of the Public Sector Section) and Josef Včelák.

Sekce veřejné správy při ČIIA se stala se svým Statutem
a Strategií, dle rozhodnutí Rady ČIIA, součástí orgánu ČIIA, tak

The Public Sector Section of the IIA Czech Republic became

aby byly soustředěny nejlepší zkušenosti z výkonu interního

through its Statute and Strategy part of the IIA Czech Republic

auditu ve veřejné správě nejen z České republiky a zajišťovány

based on the IIA Czech Republic Board’s decision to concen-

aktivity zaměřené na zdokonalování úrovně výkonu interního

trate best practice from the internal audit performance in the

auditu ve veřejné správě.

public sector not only in the Czech Republic and coordination
of activities focused on improvement of the internal audit

Hned od počátku byly zřízeny odborné komise pro podporu řídicí

performance in the public sector.

kontroly a interního auditu v orgánech veřejné správy a zejména
komunity pro sdílení zkušeností mezi oborově nebo geograficky

Professional commissions were set-pu right from the beginning

spřízněnými auditory. Výbor Sekce veřejné správy byl na základě

to support management control and internal audit in the public

voleb personálně obsazen a začala se organizovat pravidelná mě-

sector and especially communities to share experience between

síční setkání interních auditorů ve veřejné správě.

auditors from similar entities or from the same region. The
Committee of the Public Sector Section was named based on

Konkrétní výstupy Sekce veřejné správy lze spatřovat zejména:

the elections and the regular monthly meetings were organized.

a) ve vytvoření nových atestačních kurzů pro oblast auditu evrop-
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ských prostředků (audit systému a audit operací), auditu klíčo-

The concrete outcomes are especially:

vých oblastí veřejné správy, reformy účetnictví, auditu horizon-

a) New atestation courses in the area of audit of EU funds (sys-

tálních oblastí (majetku, veřejných zakázek, IT) a v pozdějších

tem audits and audit of operations), audit of key elements

letech řízení útvaru interního auditu a nastavení programu kva-

of the public sector, accounting reform, audit of horizontal

lity interního auditu,

issues (assets, public tenders, IT) and later on management

b) v pravidelném organizování jarních workshopů pro veřejnou
správu a specializovaných sekcí pro veřejnou správu v rámci ná-

of the internal audit and set-up of the quality assurance and
improvement program,
b) Regular spring workshops for public sector and specialized

rodních a mezinárodních konferencí ČIIA,
c) ve vytvoření systému certifikace interních auditorů ve veřejné
správě, kde od roku 2011 bylo vydáno již skoro 300 certifikátů

Public Sector Sections at the national and international IIA
Czech Republic conferences,
c) Creation of the public sector internal auditor’s certification,

pro různé úrovně odborné certifikace.

whre since the year 2011 300 certificates were issued for difOsobně vnímám jako jeden z největších hmatatelných příno-

ferent levels of the professional education.

sů publikační činnost určenou pro praxi ve veřejné správě, a to
vydané publikace: Průvodce veřejnými rozpočty, Ověření účet-

Personally I see the biggest benefit in the publications for the

ní závěrky vybraných organizací veřejného sektoru a Metodické

public sector practice, the issued Public Funds Guide, Audit of

pomůcky k zabezpečení programu kvality interního auditu

Financial Statements of the Selected Organizations in the Public

v malých útvarech ve veřejné správě. Dále se podařilo uzavřít

Sector, Guide to Set-up the Internal Audit Quality Program

dohody o spolupráci s dalšími klíčovými orgány odpovědnými

in the Small Organizations in the Public Sector. Further the

za nastavení veřejné správy – Ministerstvem pro místní rozvoj

coordination agreements were manged to be signed with key

a Ministerstvem vnitra.

institutions responsible for the public sector set-up – with the
Ministry for Regional Develpoment and Ministry of Interior.

Největším úspěchem ovšem je mobilizace a aktivizace interních

The biggest success is the mobilisation and improvement in the

auditorů, vzájemná výměna informací a zkušeností ustanove-

activity of the internal auditors, exchange of information and

ných a nově vznikajících komunit, ale také vzájemná koordinace

experience in the formal communitites functioning from the

postupů k prosazování zvýšení úrovně interního auditu nebo ře-

beginning of the Public Sector Section and also in the newly

šení ohrožení profese interního auditu s existujícími strukturami,

set-up parts of the Public Sector Section, but also in the coop-

např. interních auditorů na úrovni krajů, vysokých škol a dalších.

eration in the effort to increase the interal audit proficiency or
dealing with the threats to internal audit profession from the

Za krátké 5leté fungování dosáhla Sekce veřejné správy při Českém

existing structures, e.g. on the level of regions, universities etc.

institutu interních auditorů v porovnání s 20letou historií ČIIA pro
interní audit ve veřejné správě určitě mnoha větších i menších

For the short 5year period the Public Sector Section of the IIA

úspěchů při naplňování původního a stále platného cíle, ale její

Czech Republic operates in comparison with the 20 year history

činnost nekončí a pro další období si klade další neméně ambici-

of IIA Czech Republic achieved many bigger or smaller sucesses

ózní úkoly. Kromě podpory interních auditorů při jejich práci bu-

while achieving the former but still valid aim, but its activity does

de výzvou plné naplnění mezinárodních standardů profesní pra-

not finish and for the next period it sets new not less ambitious

xe interního auditu ve veřejné správě, vytvoření národní certifika-

tasks. Except for internal auditor’s support during their work the

ce pro interní auditory, dovršení podpory přijetí nové legislativy

challenge will be the compliance with the International Standards

pro řízení a kontroly veřejných financí a přilákání nových profesi-

IPPF in the public sector, creation of national certification for inter-

onálů do této zajímavé a stále se rozvíjející profese. Pokud Vás to-

nal auditors, continous supprot for the new act for management

to oslovilo a jste připraveni věnovat svůj cenný pracovní a osob-

and control of public funds and attracting new professionals in

ní čas rozvoji interního auditu ve veřejné správě, tak se k nám při-

this new instantly developing profession. If you feel addressed by

pojte a pojďte s námi společně rozvíjet tuto profesi – interní audit.

that and you are prepared to devote valuable work and personal
time to internal audit development in the public sector, please

František Beckert

join us and start to develop the internal audit profession with us.
František Beckert
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Vzdělávací akce
The Educational Events
Oblast vzdělávání je pro Český institut interních auditorů klíčová,
nejen vzhledem ke svému poslání vzdělávat interní auditory, ale
také s ohledem na finanční oblast, kde příjmy z těchto aktivit jsou
stěžejní pro efektivní hospodaření Institutu.
Vzdělávací aktivity se neobejdou bez klíčových hráčů – lektorů,
kterým touto cestou ČIIA děkuje za výbornou spolupráci, a uvedená čísla níže o počtu účastníků nechť jsou důkazem, že semináře jsou kvalitní.

■

The education sector is crucial for IIA Czech Republic, not only
due to its mission to educate internal auditors, but also with
regard to financial aspects, because revenues from these activities are crucial for the effective management of the Institute.
Educational activities cannot be held without key players
– teachers, whom IIA Czech Republic would like to take the opportunity to thank for their excellent cooperation; the numbers
below speak for themselves.

■ Oblíbenou lektor-

„Víte, že…“

kou na komunikační dovednosti je Hanka Ondrušková. V pravém rohu
dole si můžete všimnout klasické svačiny
na ČIIA – bagety. / Popular lecturer on communication skills is Hanka Ondruskova. In the
bottom right corner
you can notice a classic IIA Czech Republic
snack – baguettes.

Místem, kde se realizovaly semináře v Praze, nebyly vždy prostory na Karlově náměstí. Ty byly představeny prvním účastníkům až v lednu 2000.
Do té doby se konaly kurzy, semináře a další akce v různých prostorách.
V současných prostorách v 1. patře na Karlově náměstí je kapacita pro
62 účastníků ve 3 učebnách.

■ Pozvánka do nových

prostor na Karlově náměstí v roce 2000. / The
invitation to the new
offices at the Charles
Square in 2000.

■ Klíčové číslo
1479 – Tolik účastníků absolvovalo jednotný systém přípravy pracovní-

ků veřejné správy v oboru finanční kontrola a audit v tzv. Základním kurzu.
Na Základní kurz navazují od jeho vzniku tzv. Atestační kurzy, které se zaměřují podrobněji na konkrétní aspekty a témata interního auditu ve veřejné správě, např. finanční audit, audit shody, veřejnosprávní kontrola, audit
účetní závěrky, řízení útvaru interního auditu a další.

1564 – Tolik krátkodobých seminářů realizoval Český institut interních auditorů v období od roku 1995 do poloviny roku 2015.

18 277 – Tolik účastníků se zúčastnilo krátkodobých seminářů v období
od roku 1995 do poloviny roku 2015.
Key number
1479 – The number of participants who have attended a training system
■

■

“Do you know that…”

Seminars in Prague have not always been held at their current location in
Charles Sqaure. They were introduced to the first participants in January 2000. Before then, the courses, seminars and other events had been
held in different areas. The capacity in the current premises on the 1st
floor at Charles Square is for 62 participants in three classrooms.
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for public sector employees in the financial control and auditing field in
the so-called basic course. The basic course has been in place since its
inception by so-called attestation courses, which focus in more detail on
specific aspects and topics of internal auditing in the public sector, e.g.
financial auditing, compliance auditing, public administration control,
auditing of financial statements, managing an internal audit, and others.

1564 – The amount of short seminars held by IIA Czech Republic from
1995 to mid 2015.

18 277 – The number of participants who have attended short seminars
from 1995 to mid 2015.

obálka
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■ Výjimečný rok
1999 – ČIIA nabízí od roku 1999 systém dlouhodobého vzdělá-

KATALOG AKCÍ,
seminářů a přednášek pořádaných
Českým institutem interních auditorů
červenec – prosinec 2005

vání, který má nejen za cíl rozšířit znalosti interních auditorů, ale
také absolventy připravit na realizaci zkoušky Certifikovaný interní
auditor (CIA). O začátcích dlouhodobého vzdělávání se zmiňuje první garantka, paní Jaroslava Hřebíková, ve svém příspěvku na str. 36.
Projekt dlouhodobého vzdělávání byl následně několikrát inovován
a v současné době je nabízen pod značkou Univerzita interního auditu. Celkem se dlouhodobého vzdělávání zúčastnilo 425 účastníků v 21 bězích.

2003 – V dubnu 2003 byl Radou ČIIA ustaven Řídicí výbor pobočky v Brně, jehož předsedkyní byla jmenována Ing. Marie Kulhavá.
Následně pobočku také řídil Ing. Milan Grummich. Pobočka vyvíjela aktivity až do roku 2005, a to zejména organizováním seminářů, fór pro interní auditory a dalších setkávání (např. klubová odpoledne). Na tyto aktivity ČIIA navázal v roce 2009 a od té doby realizujeme akce (zejména semináře) v Ostravě, Kutné Hoře, Jihlavě,
Olomouci, Brně nebo Liberci.

obalka_cmyk_V1.indd 1

2013 – V roce 2013 ČIIA představil nový koncept vzdělávání pro

6.12.2007 14:44:49

Český institut interních auditorů, o. s.,
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2

interní auditory – akademie, které se zabývají příbuznými profesemi. První byla Akademie risk managementu, které se za 3 běhy zúčastnilo 35 účastníků. Od října 2015 je v nabídce Akademie corporate compliance.

KATALOG AKCÍ,
seminářů a přednášek pořádaných
Českým institutem interních auditorů, o. s.
červenec–prosinec 2007
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Outstanding year
1999 – Since 1999, IIA Czech Republic has offered a system of
■

long-term training which aims not only to expand the knowledge of
internal auditors, but to also prepare graduates to pass the Certified Internal Auditor (CIA) exam. The first guarantor, Mrs. Jaroslava
Hrebikova, mentions the beginnings of long-term education in her
article on pg. 36. The long-term education project was subsequently
upgraded several times and is currently offered under the name University of Internal Audit. The long-term education has been attended
by 425 participants in 21 runs in total.

2003 – In April 2003, the IIA Czech Republic Council established the
Steering Committee from a branch in Brno, and Ing. Marie Kulhava
was appointed as chairperson. Subsequently, the branch has also
been directed by Ing. Milan Grummich. The branch performed activities until 2005, mainly by organizing seminars, forums for internal
auditors and other meetings (e.g. club afternoons). The IIA Czech
Republic built on these activities in 2009, and
since then have held events (mainly seminars)
in Ostrava, Kutna Hora, Jihlava, Olomouc, Brno
and Liberec.

2013 – In 2013 IIA Czech Republic introduced
a new concept for the training of internal auditors – academies dealing with related professions. The first was the Academy of Risk Management, which was attended by 35 participants in
3 runs. The Academy of Corporate Compliance
has been offered since October 2015.

■ Některé semináře probíhaly formou výjezdních školení, jako např. Letní škola interního auditu se Sawyerem v roce 2003. / Several seminars were held in the
form of outdoor training, for example the Summer
School of Internal Audit
with Sawyer in 2003.

■ Dana Ratajská a Lubo-

mír Petlach – koordinátoři seminářů v regionech
na setkání v Brně 2015. /
Dana Ratajská and Lubomír Petlach – the coordinators of seminars
in the regions at the
meeting in Brno 2015.
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Hospodaření
Financial Results
Dobré hospodaření ČIIA je nezbytným předpokladem pro realizaci všech aktivit Institutu.

Good financial results of IIA Czech Republic are a necessary
prerequisite for the implementation of all activities of the
Institute.

■ Struktura výnosů (2014). / Revenue structure (2014).
■ Podíl vzdělávání na výnosech v období let 1995–2014 v %. / Share
of Total Educational Revenue in the period 1995–2014 in %.

■ Klíčové číslo
48 % – Nejvýznamnější položkou ve výnosech jsou vzdělávací aktivity (krát-

kodobé a dlouhodobé semináře, vzdělávání na klíč). V roce 2014 byl jejich
podíl na celkových výnosech 48 %. Níže je uveden jejich podíl za období
1995–2014.

24 % – Druhou nejvýznamnější položkou ve výnosech jsou členské příspěvky členů ČIIA. V roce 2014 byl jejich podíl na celkových výnosech 24 %.
445 tisíc Kč – Jedním ze zdrojů výnosů jsou také příspěvky od našich partnerů. Zejména se jedná o výnosy z placené inzerce nebo výnosy vyplývající
z partnerství na konferencích a workshopech ČIIA. Za období 2010–2014 Institut ročně v průměru obdržel od partnerů 445 tis. Kč (průměrně 4 %).

Český institut interních auditorů všem partnerům
za dosavadní spolupráci děkuje.
■ Podíl členských příspěvků na výnosech v období let 1995–2014 v %.

/ Share of Membership Fees Revenues in the period 1995–2014 in %.

■

„Víte, že…“

Roční účetní závěrka a rozpočet je předmětem jednání Sněmu ČIIA, který tyto dokumenty schvaluje. Na úrovni Rady ČIIA a kanceláře ČIIA je oblast hospodaření velmi pečlivě sledována na měsíční bázi a porovnávají
se dosažené výsledky s plánovanými.
■

“Do you know that…”

The annual accounts and budget is subject to ČIIA General Assembly
negotiations, who approve the documents. The financial results are
closely monitored monthly by ČIIA Council and ČIIA office and are
then compared to the budget.
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■ Key number
48 % – The most important revenue items are educational activi-

ties short-term, long-term and special interest seminars. In 2014 the
total revenue shares for seminars was 48 %. Below is their share from
1995–2014.

24 % – The second most significant revenue items are IIA Czech Republic
membership fees. In 2014 its share on the total revenue was 24 %.
445 000 CZK – One of the revenue sources are also contributions
from our partners. These revenues come primarily from advertising
and conference and workshop partnerships, organized by the IIA Czech
Republic. From 2010–2014 IIA Czech Republic on average 445 000 CZK
from partners (4%).

IIA Czech Republic would like to thank all partners
for their cooperation.

Do aktivit ČIIA, které generují výnosy, řadíme i služby v oblasti zajištění kvality interního auditu. Tým expertů sestavený ze zkušených certifikovaných interních auditorů Vám pomůže s nastavením programu kvality a hodnocením kvality interního auditu.
Hodnocením kvality získáte zejména nezávislý a objektivní pohled na to, jak Váš interní audit funguje.

Services relating to the quality of internal auditing are a part of
IIA Czech Republic activities which generate revenue. A team
of experts who are experienced certified internal auditors will
help you set-up your quality program and perform the external
quality assessment. The external quality assessment provides
you with an independent and objective opinion on how your
internal audit performs.

■ Prezident ČIIA Tomáš Pivoňka předává v červnu 2015 prezidentovi Nejvyšší-

ho kontrolního úřadu Miloslavu Kalovi Osvědčení o souladu činnosti interního
auditu se standardy IIA. Uprostřed je viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková.
/ IIA Czech Republic president Tomáš Pivoňka presenting the Certificate
on Compliance of the Internal Audit Activity with the IIA Standards to
the president of the Supreme Audit Institution. In the center is Zděnka
Horníková, Vice President of the Supreme Audit Office.

■ Vývoj hospodářského výsledku v letech 1995–2014 v tis. Kč. / Financial re-

sults in 1995–2014 in thousands of CZK.

■ Výjimečný rok
2007 – V roce 2007 dosáhl ČIIA nejlepšího výsledku hospodaření

za 20 let, a to 1 229 000 Kč.
■ Outstanding year
2007 – IIA Czech Republic had its best financial results in 20 years in

2007; 1 229 000 CZK
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Co se nevešlo…
What we did not manage to squeeze in...
Zahraniční hosté na akcích Českého institutu
interních auditorů / Foreign guests at the IIA Czech
Republic events

2015 – Setkávali jsme se při příležitosti 20. výročí ČIIA /
2015 – We met on the occasion of the 20th IIA Czech
Republic anniversary

■ Jean-Pierre Garitte na konferenci

■ Brno, leden

v Praze 2010. / Jean-Pierre Garitte
at the conference in Prague 2010.

ROLE A HODNOTA INTERNÍHO AUDITU

2015. / Brno,
January 2015.

Ondřej Šnejdar
Partner
ZÁHLAVÍ / TÉMA
BDO Audit s.r.o.
www.bdointernational.com
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oddělení interníbo dva lidi. Tato
uje specializaci
při některých
bky. Zde si dovoPokud si zajišťuprostřednictvím
odné alespoň při
xterní poradce
. Využití exterst nové myšlenky
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nizace, jejím zaho auditu. Má-li
ně své poslání,
založena na doofesionální praxi
ích auditech je
h programů pro

plánování a provádění auditu a standardních formulářů. Bez využití těchto nástrojů
je velmi náročné postupovat konzistentně
a dobře propojit všechny fáze auditu.
Problém nezávislosti nemusí být příliš
vysvětlován. Každý ví, jak udržet si
nezávislost může být velmi obtížné.
Říci, že kolega z vedlejší kanceláře, se
kterým chodím denně na obědy, pracuje
neefektivně a nedodržuje interní předpisy,
Rozhovor sdávku
osobností odvahy.
vyžaduje velkou
Poslední bod, který bych chtěl zde zmínit
je, že kvalitní interní audit nesmí být jen
pouhou kontrolou interních směrnic,
ale musí poskytovat organizaci přidanou
hodnotu. Interní audit musí být poradcem,
který slouží potřebám organizace.
I velmi kvalitně provedený audit nemusí
vést ke zlepšení v organizaci, pokud příjemce zprávy nemá zájem o výsledky auditu.

PŘÍJEMCI A UŽIVATELÉ
INFORMACÍ
Z vlastní zkušenosti vím, že existují dva
typy lidí. První typem jsou lidé, kteří audit
chápou jen jako kontrolu a kritiku jejich

svými lidmi jistý čas. Když někdy interní audit řekne, že je třeba větší prostor,
management souhlasí, že to je dobrý nápad, a to i přesto, že místní management jim to říkal mnohokrát a nikdy se to nepodařilo prosadit. To je podle mého
názoru velký přínos nezávislosti interních auditorů.

práce. Tito lidé se snaží o bagatelizaci
zjištění z auditu a snaží se zjištění ve zprávě
z auditu zmírnit. Tito lidé obvykle chyby
neuznají a doporučení nevezmou. V těchto
případech je práce auditora téměř zbytečná.
Část lidí bere audit jako přínosný, chápou
ho jako pomoc a zpětnou vazbu své
práce. Jedná se obvykle o sebevědomé
lidi, kteří si nebojí připustit si chybu
a snaží se neustále o zlepšování.
Pro správné pochopení významu auditu
příjemci a uživateli informací je nezbytně
nutné, aby byl auditor schopen poskytnout řádné vysvětlení role interního
auditu a objasnění toho, že úzká a kvalitní spolupráce je klíčem ke společnému
úspěchu a přínosem na obou stranách.
Pokud se sejde kvalitní auditorských tým
a tento typ lidí, pak přínos z auditu je
maximální. Audit pak může výrazným
způsobem pomoci při řešení problémů
organizace. Nadřízené ovlivnit nemůžeme.
Kvalitu naší práce však ano. Každý
auditor by proto měl dbát na vysokou
kvalitu své práce. Teprve potom může
interní audit naplnit svoji funkci.
▲

■ Gerry Cox, prezident ECIIA

a Le Roy Bookal, chairman The IIA
na konferenci v Praze 2002. / Gerry Cox, ECIIA President and Le Roy
Bookal, The IIA Chairman at the
conference in Prague in 2002.

■ Ostrava, březen 2015. / Ostrava,

March 2015.

■ Praha, únor 2015. / Praha,

February 2015.

■ Stephen D. Goepfert, chairman

The IIA na setkání se členy ČIIA v Praze 2007. / Stephen D. Goepfert,
The IIA Chairman at the meeting
with ČIIA members in Prague in
2007.
■ Hradec Králové, květen 2015. /

Hradec Králové, May 2015.

Mezinárodní konference ČIIA – Praha 2010
Philip Ratcliffe, past prezident IIA VB a Irsko

Využíváte tyhle společnosti celosvětově, nebo jen lokálně?

Opravdu to záleží na tom, jakou službu hledáme. Děláme se společností
pohovor a ona pak zpracuje nabídku. Snažíme se najít takovou, která má ty
nejlepší schopnosti a pracovní síly tam, kde to potřebujeme.

Pokud ve vaší společnosti využíváte cosourcing, je to jedna společnost
Jak jste se dostal k IIA? Byl jste členem IIA už od začátku své kariéry?
pro celý svět, nebo využíváte společnosti pro jednotlivé lokality
a zakázky?
Musím přiznat, že ne. Náš prezident David Richards si mě dobírá, že jsem
v IIA nováčkem. Jsem členem IIA od roku 1991. Byl jsem v interním auditu už
Je zajímavé, že se na to ptáte. My cosourcing využíváme, pokud nemánějaký čas a věděl jsem o IIA, ale prostě jsem se do jeho činností nikdy nezame nějakou klíčovou kompetenci, která je požadována (např. potřebujeme
pojil. Jednou mi zavolal prezident místní hustonské pobočky IIA, který pracoval
speciﬁcké znalosti z oblasti informačních technologií, které ve společnosti
přes ulici od naší centrály, že prý chtějí pozvat šéfa interního auditu Continental
nemáme). Před přijetím zákona Sarbanes-Oxley jsme téměř výlučně využívali
Airlines na oběd. Když jsem pozvání přijal, uvědomil jsem si, že je dobré se
služeb našich externích auditorů jako zdrojů, které nám chyběly. Když přišel
takových setkání účastnit.
SOX a s ním i požadavek, který vyžaduje souhlas výboru pro audit, pokud by
se využívaly služby externího auditora i pro neauditní služby, změnilo to využití
Vždycky jsem byl ve styku s interními auditory z oblasti aerolinií, ale neznal
našich externích auditorů.
jsem interní auditory z jiných oblastí a IIA mi dal příležitost začít se setkávat
Náš výbor pro audit se nás ptal, proč bychom doporučovali našeho externího s interním auditory z jiných odvětví.
auditora pro neauditní služby. To není nikdo jiný, kdo by to mohl dělat? A to
Přijali mě do rady o pár let později, pracoval jsem v místní pobočce
změnilo náš pohled na věc a dovedlo nás to k využívání dalších ﬁrem, takže teď
a v letech 1999–2000 jsem byl prezidentem pobočky v Houstonu. Když
místo abychom využívali trvale jednu skupinu, děláme výběrová řízení a využíjsem se poté ptal, co víc můžu pro svou profesi udělat, začal jsem pracovat
váme různé společnosti. Využívámě některé společnosti „velké čtyřky“ a také
v mezinárodním výboru IIA. Jakmile jsem prošel certiﬁkací CIA, dostal jsem
společnosti které nazýváme „boutique types“, jako je Protiviti nebo Jefferson
nabídku sloužit ve výkonném výboru IIA a zbytek je více méně historie. MiWells, a některé další ﬁrmy, které působí ve Spojených státech.
nulý rok jsem byl vicechairmanem a letos jsem chairmanem. A byla to velice
zajímavá zkušenost.

■ Philip Ratcliffe, past prezident IIA

Velká Británie a Irsko na konferenci
v Praze 2010. / Philip Ratcliffe, Past
President of the IIA Great Britain
and Ireland at the conference in
Prague 2010.

■ Jihlava, červen 2015. / Jihlava,

June 2015.
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■ Phil Tarling, prezident ECIIA

na konferenci v Praze 2010. / Phil
Tarling, ECIIA President at the
conference in Prague 2010.

■ Pracovní snídaně v Praze,

duben 2015. / Business
breakfast in Prague,
April 2015

Č e sk ý in s t i t u t in t e rní c h audi to rů v e s p o lupr ác i
s in s t i t u t e m Č l e nů s pr áv ní c h o r g á nů a z a p o d p o ry s p o l eČ n o s t i e y
vá s z vo u n a

pRACOVNÍ sNÍDANI

Mezinárodní konference ČIIA – Praha 2010
Phil Tarling, prezident ECIIA

NÍZKO-ÚROVŇOVÉ NÁSTROJE

a nabízí uživatelsky jednoduché a srozu-

analýzy dat můžete ihned a snadno

TémA A zAměřENÍ pRACOVNÍ sNÍDANě

ZE ŽIVOTA ČIIA
10. SNĚM ČIIA

jménem svým a jménem rady
a vyjádřil důvěru v to, že jednání
bude konstruktivní a závěry ke
kterým se dopracuje a odsouhlasí
budou i nadále směřovat vývoj
a činnost institutu k tomu, aby
profese interního auditora získávala
na dalším věhlasu.

Jubilejní 10. sněm Českého
se opakuje / History is repeated
institutu interních Historie
auditorů
Ve čtvrtek 31. března 2005 se v Top
Hotelu v Praze konal jubilejní
10. Sněm Českého institutu interních
auditorů. Sněm zahájil prezident ČIIA
Pavel Vácha. Pozdravil účastníky
jménem svým a jménem rady
a vyjádřil důvěru v to, že jednání
bude konstruktivní a závěry ke
kterým se dopracuje a odsouhlasí
budou i nadále směřovat vývoj
a činnost institutu k tomu, aby
profese interního auditora získávala
na dalším věhlasu.

■ Ústí nad Labem, září 2015.

/ Ústí nad Labem, September 2015.

Jubilejního snûmu se zúãastnilo celkem
97 ãlenÛ z 808, které v té dobû âIIA
registrovala. Podle stanov se proto celé
jednání konalo jako náhradní snûm.

Ze zprávy Rady o ãinnosti âIIA vyjímáme nûkolik dÛleÏit˘ch momentÛ pro
ãinnost celé organizace:
 ve sloÏení Kanceláﬁe âIIA do‰lo ke
zmûnû na pozici ﬁeditele, do které byl
jmenován pan Zdenûk Mach,
 rada na svém prvním zasedání zvolila
prezidentem pana Pavla Váchu,
 modelov˘ v˘poãet zaloÏen˘ na rozpo-

Slavnostní dort a oslava
10 let ČIIA v TOP hotelu
Praha. / Birthday cake and
10 Anniversary in TOP hotel Prague.

■
ní, coÏ umoÏÀuje v˘znamnû vût‰í fleãtu pﬁedloÏeném snûmu 2004, vypraxibilitu a moÏnost lep‰ího ﬁízení kvalicovan˘ Kanceláﬁí âIIA pro potﬁebu
ty celého vzdûlávání,
rozhodování a ﬁízení, skonãil se
 podaﬁilo se nastínit pﬁedstavu moÏnézáporn˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem,
 byla zahájena stûÏejní aktivita, nazva- th ho budoucího v˘voje ve formû strategie na léta 2005 aÏ 2010.
ná Projekt Dlouhodobého vzdûlávání
na Slovensku, kter˘ se podaﬁilo rozjet,
 znovu bylo zavedeno profesní vzdûlá- Problémy nastaly pﬁi projednávání
vání formou Komplexního vzdûlává- Zprávy o hospodaﬁení a následnû Zprávy

Jubilejního snûmu se zúãastnilo celkem
97 ãlenÛ z 808, které v té dobû âIIA
registrovala. Podle stanov se proto celé
jednání konalo jako náhradní snûm.
Ze zprávy Rady o ãinnosti âIIA vyjímáme nûkolik dÛleÏit˘ch momentÛ pro
ãinnost celé organizace:
 ve sloÏení Kanceláﬁe âIIA do‰lo ke
zmûnû na pozici ﬁeditele, do které byl
jmenován pan Zdenûk Mach,
 rada na svém prvním zasedání zvolila
prezidentem pana Pavla Váchu,
 modelov˘ v˘poãet zaloÏen˘ na rozpo-

■ Irena Liškařová, prezidentka Komory auditorů České republiky

a Jiří Nekovář, prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem na kulatém
stolu v Praze, květen 2015. / Irena Liškařová, president of the Chamber of
Auditors of the Czech Republic and Jiří Nekovář, president of The Public
Audit Oversight Board in Round table in
Prague, May 2015.

ãtu pﬁedloÏeném snûmu 2004, vypracovan˘ Kanceláﬁí âIIA pro potﬁebu
rozhodování a ﬁízení, skonãil se
záporn˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem,
 byla zahájena stûÏejní aktivita, nazvaná Projekt Dlouhodobého vzdûlávání
na Slovensku, kter˘ se podaﬁilo rozjet,
 znovu bylo zavedeno profesní vzdûlávání formou Komplexního vzdûlává-

ní, coÏ umoÏÀuje v˘znamnû vût‰í flexibilitu a moÏnost lep‰ího ﬁízení kvality celého vzdûlávání,
 podaﬁilo se nastínit pﬁedstavu moÏného budoucího v˘voje ve formû strategie na léta 2005 aÏ 2010.
Problémy nastaly pﬁi projednávání
Zprávy o hospodaﬁení a následnû Zprávy

ČESK Ý INSTITUT INTERNÍCH AUDITORŮ A NE JV YŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘ AD VE SPOLUPR ÁCI
S MINISTERST VEM FINANCÍ ČR, KOMOROU AUDITORŮ ČR
A R ADOU PRO VEŘE JNÝ DOHLED NAD AUDITEM
VÁS Z VOU NA

K U L A T Ý

S T Ů L

SPOLUPRÁCE INTERNÍHO
A EXTERNÍHO AUDITU
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■ Narozeninový dort v červnu

PROGRAM:
TERMÍN

Úvodní zahájení:

14. května 2015

Miloslav Kala (prezident NKÚ)
Lukáš Wagenknecht (1. náměstek ministra financí ČR)
Tomáš Pivoňka (prezident ČIIA)
Irena Liškařová (prezidentka KA ČR)
Jiří Nekovář (prezident RVDA)

PROGRAM
9.30–13.00 hodin
MÍSTO KONÁNÍ

▲

Činnost Centrální harmonizační jednotky MF ČR

Tomáš Vyhnánek (MF ČR)

KONTAKT

panelová diskuse:
▲
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Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2, Praha 7

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Martina Smetanová (MF ČR)
Libuše Müllerová (KA ČR)

V případě zájmu kontaktujte
Magdu Barnatovou,
e-mail: barnatova@interniaudit.cz
nejpozději do 24. dubna 2015.
(v případě překročení kapacity
před termínem 24. dubna
nebude možné přijímat další registrace)

Štefan Kabátek (NKÚ)
Ivo Středa (RVDA)
přestávka
panelová diskuse:
▲

Nová legislativa pro interní a externí audit

ÚČAST ZDARMA

Stanislav Klika (MF ČR)
Stanislav Staněk (KA ČR)
Eva Racková (RVDA)

■ Setkání členů první Rady a KontrolCERTIFIKOVANÝ
ODBORNÉ
SETKÁNÍ
INTERNÍ AUDITOR

ní komise a členů Čestného prezidia
ČIIA v Praze, červen, 2015. / Meeting
of the first Council members, Control Commission and The Honourable Presidium of IIA Czech Republic in Prague, June 2015.

2015 a oslava 20. výročí bude
v listopadu 2015 v TOP HOTELU Praha / Birthday cake in
June 2015 and the 20th Anniversary will be in TOP HOTEL Prague in November
2015.

Český institut interních auditorů děkuje
významným partnerům za dlouholetou spolupráci.
The Czech Institute of Internal Auditors
would like to thank all important partners
for long-lasting cooperation.

