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Success is in the Details
Úspěch spočívá v detailech

organizační pokyny

začátek všech akcí je v 9.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce.  
U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.

  Adresa konání seminářů: 
  český institut interních auditorů 
  karlovo náměstí 3, 120 00 praha 2, 1. patro

Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. 
přijetí přihlášek nepotvrzujeme, pouze na vyžádání e-mailem.

Jana Šindelářová
tel.: 224 920 332, mobil: 731 157 256, E-mail: sindelarova@interniaudit.cz

Magda Barnatová 
tel.: 222 263 761, mobil: 731 157 250, E-mail: barnatova@interniaudit.cz

SMlUvní podMínky

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes WWW stránky ČIIA), e-mai-
lem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. Údaje v přihlášce musí být 
úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

čiia potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář ne-
zasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude 
kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto bě-
hem dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají po-
žadavkům CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA, oprávněn účtovat sankční úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je 
dlužná částka připsána na účet ČIIA.

přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storno objed-
návek jsou přijímány pouze písemně nebo e-mailem (s žádostí o potvrzení) na níže uvedené adresy. zru-
šení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. 
čiia si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny bu-
dou vždy uvedeny u nabídky konkrétního vzdělávací akce.
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme vám novou nabídku našich akcí pro druhou polovinu tohoto roku. Vedle 
standardních tématicky zaměřených seminářů jsme se také zaměřili na nová aktuál-
ní témata, například chceme představit praktické aspekty a dopady nového občanské-
ho zákoníku.

Trochu více než obvykle se zaměřujeme na měkké dovednosti, poněvadž i to je součás-
tí pracovní náplně interních auditorů. V nabídce naleznete několik kurzů zaměřených 
na rozvoj důležitých aspektů činnosti interního auditora.

Rád bych zmínil dvě akce, které jsou nyní v přípravě, a pevně věřím, že v podzimní na-
bídce nebudou chybět. Jedná se o dva dlouhodobé kurzy, přičemž první z nich je zamě-
řen na profesi compliance, v poslední době zajímavou oblast pro interní audit. Druhou 
připravovanou akcí je nový atestační kurz pro zástupce veřejné správy. Kurz bude zamě-
řen na řízení útvaru interního auditu a bude nabízen pro úroveň expert/konzultant.

Na závěr mi dovolte, abych vás pozval na národní konferenci do Špindlerova Mlýna, 
která se odehraje v příjemném prostředí Krkonoš 15. a 16. října tohoto roku a věřím, 
že navážeme na výborně hodnocenou loňskou konferenci v Olomouci.

Z kanceláře ČIIA vám všem přejeme krásné léto a pohodovou druhou polovinu roku 2014.

Ing. Daniel Häusler
Ředitel kanceláře ČIIA

Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se  
započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje  
den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

 0 % – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce;
 50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce
 70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce
 100 % – méně než 1 den před zahájením akce

Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní 
od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedený-
mi smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře:
•  při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu,
•  při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva:
 •  od 3 účastníků včetně – sleva 5 %,
 •  od 5 účastníků včetně – sleva 15 %,
 •  od 10 účastníků včetně – sleva 20 %

STORNO POPLATKy

PLATby

SLeVy
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Organizační pokyny 2. strana obálky

Smluvní podmínky 2. strana obálky

Editorial 1

Použité zkratky 2

Kalendárium + členění dle oblastí 3–12

Jednotlivé kurzy 13–73

UnIvErzItA interního auditu 74

AKADEMIE corporate Compliance  75

Certifikační program CIA 76–78

Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 79

Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 80

základní kurz 80

Atestační kurzy 81–85

Fórum 85

Přehled lektorů 86–93

Staňte se členem 94

Členský příspěvek „BEnEFIt“   95

Pronájem prostor 96
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KAlEnDárIUM – 2. POlOlEtí 2014

září
14400 12/9 pá Audit trail – dostpnost, uchovávání a archivace  
  dle legislativy eU a ČR Mgr. Jakub Peterka 13
14401 15/9 po Audit ochrany informačního systému Ing. Jiří Hinner 13
14402 15–16/9 po-út Naučte se komunikovat efektivně RNDr. Jiří Weinberger 14
14403 16/9 út Vzorkování pro kontrolní účely Ing. Robert Kačer 14
14404 17/9 st Struktura řídicího a kontrolního systému v organizaci  
  s ohledem na model COSO 2013 Ing. Rodan Svoboda 15
14405 17/9 st Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. František Orság 15
14406 18/9 čt Veřejné zakázky I. Mgr. Markéta Adámková,   
   Ing. Markéta Sahulová 16
14407 18/9 čt Finanční řízení ÚSC Mgr. Jana Kranecová 16
14408 19/9 pá Audity Managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Jiří Kruliš 17
14409 19/9 pá Veřejná podpora a její audit pohledem evropského  
  účetního dvora Ing. Kateřina Kolitschová 17
14410 22–23/9 po-út Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 18
14411 24–25/9 st-čt Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi  
  u různých společností Ing. Radek Ščotka 18
14412 25/9 čt efektivní vnitrofiremní komunikace PhDr. Petr Šulc 19
14413 25/9 čt Ochrana ekonomických zájmů Ing. Pavel Kolman 20
14414 26/9 pá Audit procesu inventarizace Ing. Radek Kánský 20
14415 26/9 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci  
  a identifikaci podvodů Ing. Jan Špaček 21
14416 29/9 po Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění od roku 2014  
  ve vztahu k dotacím blažena Petrlíková 22
14417 29/9 po Praktické zkušenosti s tvorbou auditních zpráv,  
  příklad využívání tabulkového formátu Ing. Rodan Svoboda 22
14418 29/9 po Příprava auditu – případová studie Ing. Ladislav Rafaj 23
14419 30/9 út Naučte se komunikovat efektivně RNDr. Jiří Weinberger 23
14420 30/9 út Kontrola 3e a audit 3e Ing. Stanislav Hotra 24
14421 30/9 út Průvodce auditní zakázkou Mgr. Petr barnat 24
     
říJEn     
14422 1/10 st Co by interní auditor měl znát o řízení klíčových  
  a ostatních operačních rizik Ing. Rodan Svoboda 24
14423 1–2/10 st-čt Interní audit informační bezpečnosti organizace David Horad,  
   Ing. Radek Ščotka 25
14424 2/10 čt Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 25
14425 3/10 pá Postupy a benchmarky ČNb při kontrolách zaměřených  
  na oblsat řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Martin Vojtek 25
14426 6/10 po Zkušenosti evropské Komise s audity Strukturálních fondů Ing. eva bojková 26
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14427 6/10 po Argumetace a přesvědčování Ing. Hana Ondrušková 26
14428 7/10 út Kontrola a audit hospodaření s majetkem Ing. Miroslava Pýchová 27
14429 7/10 út Praktická realizace auditu spisové služby Veronika Jeřábková 28
14430 8–9/10 st-čt Jak číst účetní výkazy Ing. Danuše Prokůpková 28
14431 9/10 čt Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Jan Chmelík 29
14432 10/10 pá Řízení kvality v IT prostředí Roman Lindauer 29
14433 10/10 pá Audit hospodaření s hotovostí a ceninami blažena Petrlíková 30
14434 10/10 pá Audit riadenia spoločnosti Ing. Veronika Fričová 30
14435 13/10 po Písemná komunikace Doc. PhDr. Ondřej Hník 31
14436 13/10 po Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Petr Čech 32
14437 14–15/10 út-st Projektové řízení PhDr. Petr Šulc 32
14438 14/10 út Spisová služba a datové schránky Ing. Jan bukovský 33
14439 15/10 st Jak správně pracovat s interní dokumentaci,  Vl. Krůta,  
  směrnicemi a normami RNDr. J. Weinberger 34
14440 16/10 čt Řízení rizik spojených s outsourcingem IT  Ing. Igor barva, 
  a cloudovými službami Ing. Petr Grešl 34
14441 16/10 čt Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. Jitka Komárková 35
14442 17/10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí  
  mezinárodní společnosti Ing. Milan Jirásek 36
14443 17/10 pá Insolvenční podvody a podvody ve finančních institucích Ing. Lálka, Jaroslav Jakš 36
14444 20/10 po Principy a Standardy interního auditu Ing. Jana báčová 37
14445 20–21/10 po-út I auditor vyjednává v obtížných situacích JUDr. Radka Medková 38
14446 21/10 út Techniky a nástroje interního auditu. Sběr dat. Ing. Ladislav Rafaj 38
14447 22/10 st Pracobní dokumentace. Auditní názor. Ing. Rodan Svoboda 38
14448 22–23/10 st-čt Nový občanský zákoník v praxi, jeho rizika a audit Mgr. Jan Hart,  
   Ing. Radek Ščotka 39
14449 23/10 čt Zpráva z auditní zakázky Dr. Antonín Šenfeld 39
14450 23/10 čt Komunikace výsledků/zpráva Ing. Martin Dohnal 40
14451 24/10 pá Typy auditních projektů. Konzultace Ing. Rodan Svoboda 40
14452 24/10 pá Audit outsourcingu – případová studie Ing. Jan Špaček 40
14453 29/10 st Veřejné zakázky II Mgr. Markéta Adámková,  
   Ing. Markéta Sahulová 41
14454 29/10 st Audity projektového řízení Ing. Jiří Hinner 41
14455 30/10 čt Control Objectives – vysvětlení pojmu a jeho praktické  
  využití pro tvorbu auditní zakázky Ing. Rodan Svoboda 42
14456 30/10 čt Nejčastější chyby při realizaci projektů  
  spolufinancovaných z rozpočtu eU Ing. Marek brychcín 42
14457 31/10 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu  
  posuzování výkonnosti orgánu veřejné správy Mgr. Štefan Kabátek 43
14458 31/10 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Jiří Heneberk 44

KAlEnDárIUM – 2. POlOlEtí 2014
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14459 3/11 po Personální a organizační audit Doc. Jan Urban 44
14460 3/11 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Hana Ondrušková 45
14461 4/11 út Praktické uplatňování doporučení 2320-3; Auditní výběry Mgr. František Orság 45
14462 4/11 út Interní audity od A do Z + externí audit v organizaci Ludmila Jiráňová 46
14463 5/11 st Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Jiří Hinner 46
14464 6/11 čt Přístupy interního auditu k hodnocení účinnosti  
  vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Ing. Rodan Svoboda 47
14465 6/11 čt Metodika výkonu řídicí kontroly – pohled auditora Mgr. Michal Hájek 48
14466 7/11 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik  
  ve společnostech JUDr. eduard Jeleň 48
14467 7/11 pá Audit oběhu účetních dokladů blažena Petrlíková 49
14468 10/11 po Ako písať správy z vyšetrovania podvodu Ing. M. Kapustíková 49
14469 10–11/11 po-út Audit IS/IT pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Jan bukovský 50
14470 12/11 st Systematické dělení kapacit IA mezi procesy  
  společnosti/organizace Mgr. Petr barnat 50
14471 12/11 st Fenomén korupce v ČR Ing. Pavel Kolman 51
14472 13/11 čt Implementace a testování kontrol dle SOX Ing. Robert Kačer 51
14473 13/11 čt Interní audit pro dotace ze strukturálních fondů eU Ing. Petr Ptáček 52
14474 13–14/11 čt-pá Riziko podvodu ve veřejné správě Mgr. Pavlína Saudková 53
14475 14/11 pá Úloha interního auditora při externích kontrolách  L. Anušić, DiS, 
  a auditech Ing. Svoboda 54
14476 14/11 pá Nové občanské právo I. JUDr. Ing. Jan Vučka 54
14477 18/11 út Komerční bezpečnost Ing. Radek Kučera 54
14478 18–19/11 út-st Práce interního auditora s excelem 2010 Ing. Marie Miková 55
14479 19/11 st Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých  Marie Miková, 
  peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Jiří Tvrdý 55
14480 20/11 čt Audit operačních rizik Ing. Pavla Kostřibová 56
14481 21/11 pá Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Jan Chmelík 56
14482 21/11 pá Účetnictví – nástroj pro kontrolní procesy  
  ve veřejnosprávní kontrole blažena Petrlíková 56
14483 24–28/11 po-pá Účetnictví pro začátečníky – týdenní seminář Ing. Jana Stehlíková 57
14484 24/11 po Risk management Doc. Ing. Jiří Dudorkin 57
14485 24–25/11 po-út Celofiremní řízení rizik a následná realizace IA Ing. Radek Ščotka 58
14486 26/11 st Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Petr Kubík, 
   bc. Miloš Kamarýt 58
14487 26/11 st Plán auditního projektu/projektové řízení auditního projektu Mgr. Petr barnat 58
14488 27/11 čt Účetnictví pro audit (základní koncept) Ing. Alena Mrkvičková 59
14489 27/11 čt Co by měl auditor vědět o vnější kontrole a novém  
  kontrolním řádu Ing. Miroslava Pýchová 60
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14490 28/11 pá Výbory pro audit Ing. Jan Špaček 60
14491 28/11 pá Účetnictví pro audit (manažerské účetnictví) Ing. Ladislav Tyll 61

PrOSInEC     

14492 1–2/12/po-út Forenzní interview Ing. Hana Ondrušková,    
   JUDr. Jan Vučka 61
14493 2/12 út Audit personálních rizik Doc. Jan Urban 62
14494 3/12 st Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Veronika Jeřábková 62
14495 3/12 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSS, ÚSC Mgr. Pavel bláha 63
14496 4/12 čt Obchodní společnosti založené ÚSC jako významné  
  potencionální zdroje rozpočtových příjmů Ing. Josef Kutáč 64
14497 5/12 pá Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Radek Kánský 64
14498 5/12 pá Aplikace zákona o kontrole od roku 2014 Ing. Marie Kostruhová 65
14499 8/12 po Šestero fází interního auditu Mgr. Petr barnat 65
14500 8–9/12 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Danuše Prokůpková 66
14501 9/12 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality IA Ing. Rodan Svoboda 66
14502 10/12 st Integrované řízení rizik od A do Z Doc. Jiří Dudorkin 67
14503 10/12 st Opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce  
  a modernizace nemovitého majetku v orgánech veřejné sféry Mgr. Pavel bláha 68
14504 11/12 čt Audit přístupových oprávnění Ing. Petr Grešl,  
   Ing. Igor barva 68
14505 11/12 čt Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. Jitka Komárková 69
14506 12/12 pá Audit inventarizace majetku blažena Petrlíková 69
14507 12/12 pá Audit systému řízení kontinuity činnosti Ing. Jan Špaček 70
14508 15/12 po elektronizace výkonu řídicí kontroly – pomoc a nástroj  
  pro auditory Ing. Ondřej Jaroš 70
14509 15–16/12 po-út Communicating effectively s rodilým Američanem RNDr. Jiří Weinberger, 
   elizabeth Walsh-Spáčilová 71
14510 15–16/12 po-út Praktická cvičení k auditu VZ veřejných zadavatelů Mgr. Pavel bláha 71
14511 16/12 út Plánování kontinuity činnosti (bCP) a její audit Ing. Jan bukovský 72
14512 17/12 st Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Ing. Jan Chmelík 72
14513 17/12 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Jiří Hinner 73
14514 18/12 čt Krizové plánování – Řízení kontinuity činností organizace  
  (business Continuity Management) Vladimír Krůta 73

KAlEnDárIUM – 2. POlOlEtí 2014
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FInAnČní InStItUtCE 

14425 3/10 pá Postupy a benchmarky ČNb při kontrolách zaměřených  
  na oblsat řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Martin Vojtek 25
14441 16/10 čt Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. Jitka Komárková 35
14443 17/10 pá Insolvenční podvody a podvody ve finančních institucích Ing. Lálka, Jaroslav Jakš 36
14480 20/11 čt Audit operačních rizik Ing. Pavla Kostřibová 56
14505 11/12 čt Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. Jitka Komárková 69

IntErnI AUDIt

14401 15/9 po Audit ochrany informačního systému Ing. Jiří Hinner 13
14403 16/9 út Vzorkování pro kontrolní účely Ing. Robert Kačer 14
14405 17/9 st Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. František Orság 15
14408 19/9 pá Audity Managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Jiří Kruliš 17
14410 22–23/9 po-út Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 18
14411 24–25/9 st-čt Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi  
  u různých společností Ing. Radek Ščotka 18
14414 26/9 pá Audit procesu inventarizace Ing. Radek Kánský 20
14415 26/9 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci  
  a identifikaci podvodů Ing. Jan Špaček 21
14417 29/9 po Praktické zkušenosti s tvorbou auditních zpráv,  
  příklad využívání tabulkového formátu Ing. Rodan Svoboda 22
14418 29/9 po Příprava auditu – případová studie Ing. Ladislav Rafaj 23
14421 30/9 út Průvodce auditní zakázkou Mgr. Petr barnat 24
14422 1/10 st Co by interní auditor měl znát o řízení klíčových  
  a ostatních operačních rizik Ing. Rodan Svoboda 24
14423 1–2/10 st-čt Interní audit informační bezpečnosti organizace David Horad,  
   Ing. Radek Ščotka 25
14429 7/10 út Praktická realizace auditu spisové služby Veronika Jeřábková 28
14433 10/10 pá Audit hospodaření s hotovostí a ceninami blažena Petrlíková 30
14434 10/10 pá Audit riadenia spoločnosti Ing. Veronika Fričová 30
14438 14/10 út Spisová služba a datové schránky Ing. Jan bukovský 33
14442 17/10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí  
  mezinárodní společnosti Ing. Milan Jirásek 36
14444 20/10 po Principy a Standardy interního auditu Ing. Jana báčová 37
14446 21/10 út Techniky a nástroje interního auditu. Sběr dat. Ing. Ladislav Rafaj 38
14447 22/10 st Pracobní dokumentace. Auditní názor. Ing. Rodan Svoboda 38
14449 23/10 čt Zpráva z auditní zakázky Dr. Antonín Šenfeld 39
14450 23/10 čt Komunikace výsledků/zpráva Ing. Martin Dohnal 40

ČlEnění DlE OBlAStí – 2. POlOlEtí 2014
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14451 24/10 pá Typy auditních projektů. Konzultace Ing. Rodan Svoboda 40
14452 24/10 pá Audit outsourcingu – případová studie Ing. Jan Špaček 40
14454 29/10 st Audity projektového řízení Ing. Jiří Hinner 41
14455 30/10 čt Control Objectives – vysvětlení pojmu a jeho praktické  
  využití pro tvorbu auditní zakázky Ing. Rodan Svoboda 42
14458 31/10 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Jiří Heneberk 44
14459 3/11 po Personální a organizační audit Doc. Jan Urban 44
14461 4/11 út Praktické uplatňování doporučení 2320-3; Auditní výběry Mgr. František Orság 45
14462 4/11 út Interní audity od A do Z + externí audit v organizaci Ludmila Jiráňová 46
14463 5/11 st Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Jiří Hinner 46
14464 6/11 čt Přístupy interního auditu k hodnocení účinnosti  
  vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Ing. Rodan Svoboda 47
14465 6/11 čt Metodika výkonu řídicí kontroly – pohled auditora Mgr. Michal Hájek 48
14467 7/11 pá Audit oběhu účetních dokladů blažena Petrlíková 49
14469 10–11/11 po-út Audit IS/IT pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Jan bukovský 50
14470 12/11 st Systematické dělení kapacit IA mezi procesy  
  společnosti/organizace Mgr. Petr barnat 50
14473 13/11 čt Interní audit pro dotace ze strukturálních fondů eU Ing. Petr Ptáček 52
14475 14/11 pá Úloha interního auditora při externích kontrolách  L. Anušić, DiS, 
  a auditech Ing. Svoboda 54
14480 20/11 čt Audit operačních rizik Ing. Pavla Kostřibová 56
14481 21/11 pá Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Jan Chmelík 56
14485 24–25/11 po-út Celofiremní řízení rizik a následná realizace IA Ing. Radek Ščotka 58
14487 26/11 st Plán auditního projektu/projektové řízení auditního projektu Mgr. Petr barnat 58
14489 27/11 čt Co by měl auditor vědět o vnější kontrole a novém  
  kontrolním řádu Ing. Miroslava Pýchová 60
14490 28/11 pá Výbory pro audit Ing. Jan Špaček 60
14493 2/12 út Audit personálních rizik Doc. Jan Urban 62
14494 3/12 st Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Veronika Jeřábková 62
14495 3/12 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSS, ÚSC Mgr. Pavel bláha 63
14496 4/12 čt Obchodní společnosti založené ÚSC jako významné  
  potencionální zdroje rozpočtových příjmů Ing. Josef Kutáč 64
14497 5/12 pá Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Radek Kánský 64
14499 8/12 po Šestero fází interního auditu Mgr. Petr barnat 65
14500 8–9/12 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Danuše Prokůpková 66
14501 9/12 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality IA Ing. Rodan Svoboda 66
14503 10/12 st Opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce  
  a modernizace nemovitého majetku v orgánech veřejné sféry Mgr. Pavel bláha 68
14504 11/12 čt Audit přístupových oprávnění Ing. Petr Grešl,  
   Ing. Igor barva 68
14506 12/12 pá Audit inventarizace majetku blažena Petrlíková 69

ČlEnění DlE OBlAStí – 2. POlOlEtí 2014
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14507 12/12 pá Audit systému řízení kontinuity činnosti Ing. Jan Špaček 70
14510 15–16/12 po-út Praktická cvičení k auditu VZ veřejných zadavatelů Mgr. Pavel bláha 71
14511 16/12 út Plánování kontinuity činnosti (bCP) a její audit Ing. Jan bukovský 72
14512 17/12 st Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Ing. Jan Chmelík 72
14513 17/12 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Jiří Hinner 73

It

14401 15/9 po Audit ochrany informačního systému Ing. Jiří Hinner 13
14423 1–2/10 st-čt Interní audit informační bezpečnosti organizace David Horad,  
   Ing. Radek Ščotka 25
14432 10/10 pá Řízení kvality v IT prostředí Roman Lindauer 29
14440 16/10 čt Řízení rizik spojených s outsourcingem IT  Ing. Igor barva, 
  a cloudovými službami Ing. Petr Grešl 34
14463 5/11 st Případové studie – audity technické výkonnosti ICT Ing. Jiří Hinner 46
14469 10–11/11 po-út Audit IS/IT pro interní auditory, kteří nejsou specialisty IT Ing. Jan bukovský 50
14478 18–19/11 út-st Práce interního auditora s excelem 2010 Ing. Marie Miková 55
14504 11/12 čt Audit přístupových oprávnění Ing. Petr Grešl,  
   Ing. Igor barva 68
14513 17/12 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Jiří Hinner 73

KOMUnIKACE

14402 15–16/9 po-út Naučte se komunikovat efektivně RNDr. Jiří Weinberger 14
14419 30/9 út Naučte se komunikovat efektivně RNDr. Jiří Weinberger 23
14427 6/10 po Argumetace a přesvědčování Ing. Hana Ondrušková 26
14435 13/10 po Písemná komunikace Doc. PhDr. Ondřej Hník 31
14445 20–21/10 po-út I auditor vyjednává v obtížných situacích JUDr. Radka Medková 38
14460 3/11 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Hana Ondrušková 45
14492 1–2/12/po-út Forenzní interview Ing. Hana Ondrušková,    
   JUDr. Jan Vučka 61
14509 15–16/12 po-út Communicating effectively s rodilým Američanem RNDr. Jiří Weinberger, 
   elizabeth Walsh-Spáčilová 71

KOntrOlA

14420 30/9 út Kontrola 3e a audit 3e Ing. Stanislav Hotra 24
14424 2/10 čt Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 25
14428 7/10 út Kontrola a audit hospodaření s majetkem Ing. Miroslava Pýchová 27
14472 13/11 čt Implementace a testování kontrol dle SOX Ing. Robert Kačer 51
14482 21/11 pá Účetnictví – nástroj pro kontrolní procesy  
  ve veřejnosprávní kontrole blažena Petrlíková 56



10

14489 27/11 čt Co by měl auditor vědět o vnější kontrole a novém  
  kontrolním řádu Ing. Miroslava Pýchová 60
14498 5/12 pá Aplikace zákona o kontrole od roku 2014 Ing. Marie Kostruhová 65
14508 15/12 po elektronizace výkonu řídicí kontroly – pomoc a nástroj  
  pro auditory Ing. Ondřej Jaroš 70

OStAtní

14413 25/9 čt Ochrana ekonomických zájmů Ing. Pavel Kolman 20
14436 13/10 po Nové civilní právo – nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Petr Čech 32
14437 14–15/10 út-st Projektové řízení PhDr. Petr Šulc 32
14438 14/10 út Spisová služba a datové schránky Ing. Jan bukovský 33
14439 15/10 st Jak správně pracovat s interní dokumentaci,  Vl. Krůta,  
  směrnicemi a normami RNDr. J. Weinberger 34
14448 22–23/10 st-čt Nový občanský zákoník v praxi, jeho rizika a audit Mgr. Jan Hart,  
   Ing. Radek Ščotka 39
14458 31/10 pá Compliance – praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Jiří Heneberk 44
14476 14/11 pá Nové občanské právo I. JUDr. Ing. Jan Vučka 54
14477 18/11 út Komerční bezpečnost Ing. Radek Kučera 54
14478 18–19/11 út-st Práce interního auditora s excelem 2010 Ing. Marie Miková 55
14479 19/11 st Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých  Marie Miková, 
  peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Jiří Tvrdý 55
14514 18/12 čt Krizové plánování – Řízení kontinuity činností organizace  
  (business Continuity Management) Vladimír Krůta 73

PODvODY

14415 26/9 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci  
  a identifikaci podvodů Ing. Jan Špaček 21
14441 16/10 čt Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. Jitka Komárková 35
14443 17/10 pá Insolvenční podvody a podvody ve finančních institucích Ing. Lálka, Jaroslav Jakš 36
14468 10/11 po Ako písať správy z vyšetrovania podvodu Ing. M. Kapustíková 49
14471 12/11 st Fenomén korupce v ČR Ing. Pavel Kolman 51
14474 13–14/11 čt-pá Riziko podvodu ve veřejné správě Mgr. Pavlína Saudková 53
14486 26/11 st Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Petr Kubík, 
   bc. Miloš Kamarýt 58
14492 1–2/12/po-út Forenzní interview Ing. Hana Ondrušková,    
   JUDr. Jan Vučka 61
14505 11/12 čt Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  
  a financování terorismu Ing. Jitka Komárková 69

ČlEnění DlE OBlAStí – 2. POlOlEtí 2014
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řízEní rIzIK

14408 19/9 pá Audity Managementu rizik – jak mít rizika pod kontrolou Ing. Jiří Kruliš 17
14411 24–25/9 st-čt Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi  
  u různých společností Ing. Radek Ščotka 18
14422 1/10 st Co by interní auditor měl znát o řízení klíčových  
  a ostatních operačních rizik Ing. Rodan Svoboda 24
14425 3/10 pá Postupy a benchmarky ČNb při kontrolách zaměřených  
  na oblsat řízení úvěrových rizik v bankách Mgr. Martin Vojtek 25
14440 16/10 čt Řízení rizik spojených s outsourcingem IT  Ing. Igor barva, 
  a cloudovými službami Ing. Petr Grešl 34
14442 17/10 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí  
  mezinárodní společnosti Ing. Milan Jirásek 36
14466 7/11 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik  
  ve společnostech JUDr. eduard Jeleň 48
14484 24/11 po Risk management Doc. Ing. Jiří Dudorkin 57
14485 24–25/11 po-út Celofiremní řízení rizik a následná realizace IA Ing. Radek Ščotka 58
14493 2/12 út Audit personálních rizik Doc. Jan Urban 62
14502 10/12 st Integrované řízení rizik od A do Z Doc. Jiří Dudorkin 67

StrUKtUrální FOnDY

14400 12/9 pá Audit trail – dostpnost, uchovávání a archivace  
  dle legislativy eU a ČR Mgr. Jakub Peterka 13
14409 19/9 pá Veřejná podpora a její audit pohledem evropského  
  účetního dvora Ing. Kateřina Kolitschová 17
14426 6/10 po Zkušenosti evropské Komise s audity Strukturálních fondů Ing. eva bojková 26
14456 30/10 čt Nejčastější chyby při realizaci projektů  
  spolufinancovaných z rozpočtu eU Ing. Marek brychcín 42
14473 13/11 čt Interní audit pro dotace ze strukturálních fondů eU Ing. Petr Ptáček 52

úČEtnICtví

14430 8–9/10 st-čt Jak číst účetní výkazy Ing. Danuše Prokůpková 28
14482 21/11 pá Účetnictví – nástroj pro kontrolní procesy  
  ve veřejnosprávní kontrole blažena Petrlíková 56
14483 24–28/11 po-pá Účetnictví pro začátečníky – týdenní seminář Ing. Jana Stehlíková 57
14488 27/11 čt Účetnictví pro audit (základní koncept) Ing. Alena Mrkvičková 59
14491 28/11 pá Účetnictví pro audit (manažerské účetnictví) Ing. Ladislav Tyll 61
14500 8–9/12 po-út Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Danuše Prokůpková 66
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vS

14406 18/9 čt Veřejné zakázky I. Mgr. Markéta Adámková,   
   Ing. Markéta Sahulová 16
14407 18/9 čt Finanční řízení ÚSC Mgr. Jana Kranecová 16
14409 19/9 pá Veřejná podpora a její audit pohledem evropského  
  účetního dvora Ing. Kateřina Kolitschová 17
14416 29/9 po Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění od roku 2014  
  ve vztahu k dotacím blažena Petrlíková 22
14424 2/10 čt Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora 25
14428 7/10 út Kontrola a audit hospodaření s majetkem Ing. Miroslava Pýchová 27
14453 29/10 st Veřejné zakázky II Mgr. Markéta Adámková,  
   Ing. Markéta Sahulová 41
14456 30/10 čt Nejčastější chyby při realizaci projektů  
  spolufinancovaných z rozpočtu eU Ing. Marek brychcín 42
14457 31/10 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu  
  posuzování výkonnosti orgánu veřejné správy Mgr. Štefan Kabátek 43
14465 6/11 čt Metodika výkonu řídicí kontroly – pohled auditora Mgr. Michal Hájek 48
14474 13–14/11 čt-pá Riziko podvodu ve veřejné správě Mgr. Pavlína Saudková 53
14495 3/12 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku – OSS, ÚSC Mgr. Pavel bláha 63
14496 4/12 čt Obchodní společnosti založené ÚSC jako významné  
  potencionální zdroje rozpočtových příjmů Ing. Josef Kutáč 64
14503 10/12 st Opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce  
  a modernizace nemovitého majetku v orgánech veřejné sféry Mgr. Pavel bláha 68
14508 15/12 po elektronizace výkonu řídicí kontroly – pomoc a nástroj  
  pro auditory Ing. Ondřej Jaroš 70
14510 15–16/12 po-út Praktická cvičení k auditu VZ veřejných zadavatelů Mgr. Pavel bláha 71

vnItřní říDíCí A KOntrOlní SYStÉM 

14404 17/9 st Struktura řídicího a kontrolního systému v organizaci  
  s ohledem na model COSO 2013 Ing. Rodan Svoboda 15
14431 9/10 čt Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Jan Chmelík 29
14464 6/11 čt Přístupy interního auditu k hodnocení účinnosti  
  vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Ing. Rodan Svoboda 47

ČlEnění DlE OBlAStí – 2. POlOlEtí 2014
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číslo semináře (variabilní symbol) 

14401

15. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jiří Hinner, Ph.D.
ČeZ
úrOvEň

Pro začátečníky a středně pokroči-
lé auditory.
UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovní-
ky zabývající se bezpečností IS 
ve svých společnostech.
Cíl SEMInářE

Objasnit audity a osvojit si meto-
diku provádění auditů bezpečnos-
ti informačních systémů. Podělit 
se o praktické zkušenosti z auditů 
bezpečnosti ICT.
OBSAh

•  Legislativa ČR, zákony 
412/2005 Sb. a 101/2000 Sb. 

•  ISO řady 20000 a 27000,  
CObIT 4.1 versus bS 7799.

•  Vztahy mezi pojmy informační 
bezpečnosti 

•  Management rizik v oblasti IT
•  Analýza rizik
•  Klasifikace rizik
•  Kontrolní mechanizmy
•  Certifikace z hlediska utajova-

ných informací a osobních údajů
•  Provozní dokumentace, bezpeč-

nostní projekt, správa hesel... 
•  Příp. st. auditů bezpečnosti ICT.
•  Audity bezpečnosti ICT
•  Utajované informace dle 

412/2005 Sb
•  Ochrana osobních údajů dle 

101/2000 Sb.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

»  700 (s DPh 847)
1 100 (s DPh 1 331)

číslo semináře (variabilní symbol) 

14400
AUDIt trAIl – 
DOStUPnOSt, 
UChOvávání 
A ArChIvACE 
DOKUMEntů DlE 
lEgISlAtIvY EU A Čr

AUDIt OChrAnY 
InFOrMAČníhO 
SYStÉMU

•  Metodický pokyn pro uchovávání 
dokumentů (NOK)

•  Stálá a pracovní složka auditu
•  Matice dokumentů/záznamů/

zodpovědností
•  Metodický a legislativní rámec 

pro audit trail auditovaných sub-
jektů

•  Metodický pokyn pro uchovávání 
dokumentů (NOK)

•  Manuál pro auditu ŘKS OP 
a jeho Dodatek č. 2

•  vybraná národní legislativa
•  zákon o archivnictví a jeho pro-

váděcí vyhláška
•  zákon o účetnictví a daňová zá-

kony aj.
•  Zachycení povinnosti dodržo-

vat audit trail ve vnitřních směr-
nicích implementačních struktur 
a příjemců podpory z OP

•  Rizika v oblasti audit trailu
•  možnosti snížení/eliminace rizik
•  Nejčastější zjištění v oblasti au-

dit trailu 
•  doporučení IA pro zajištění au-

ditní stopy na úrovni ŘO/ZS/pří-
jemců podpory

ČASOvý rOzvrh

09.00–11.00 přednáška

12. září 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Jakub Peterka
ředitel Odboru kontrol na místě, 
MŠMT

úrOvEň

Pro začátečníky a mírně a středně 
pokročilé auditory nebo kontrolory.

UrČEnO PrO

Interní auditory (a kontrolory) or-
gánů veřejné správy a samosprá-
vy (a jimi zřizovaných organizací), 
pracovníky implementace Struktu-
rálních fondů v ČR, pracovníky Au-
ditního orgánu.

Cíl SEMInářE

Seznámení s legislativními pod-
mínkami pro povinnosti spojené se 
zajištěním dostupnosti, nastavení 
uchovávání a provádění archivace 
dokumentace:
spojené s výkonem auditu,
vzniklé při činnosti úřadů veřejné 
správy a samosprávy, požadova-
né eK při čerpání prostředků z roz-
počtu eU.
Objasnění postupu prací při ujišťo-
vacích či konzultačních zakázkách 
v oblasti audit trailu.

OBSAh

•  Audit trail a jeho význam
•  Metodický a legislativní rámec 

pro zajištění audit trailu IA a im-
plementace prostředků eU

•  Standardy IIA
•  Obecné nařízení 1083/2006 

a Implementační nařízení 
1828/2006

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)
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cena člen / nečlen ČIIA

vzOrKOvání  
PrO KOntrOlní  
A AUDItní úČElY

cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14403
číslo semináře (variabilní symbol) 

14402

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)»

nAUČtE SE 
KOMUnIKOvAt 
EFEKtIvně 

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

16. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Robert Kačer 
DUCK CONSULTING

úrOvEň

Středně pokročilí

UrČEnO PrO

Pro interní auditory a kontrolory 
z komerční i veřejné sféry. 

Cíl SEMInářE

Porozumět možnostem a využi-
tí vzorkování v auditech a kontrol-
ní činnosti a nalezení nejvhodnější 
metody pro konkrétní případy. 

OBSAh

•  Kontrolní prostředí
•  Vzorkování – vymezení pojmů
•  Auditní riziko a riziko vzorkování
•  Úvod do statistického vzorkování
•  Statistické metody – od přípravy 

k realizaci
•  Nestatistické testy – výběr a vy-

hodnocení
•  Vzorkování peněžních hodnot
•  Praktické příklady a výpočty 

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

•  Faktory znesnadňující „četbu“ 
řeči těla

•  Volba jazykové vrstvy (ke komu 
a jako kdo mluvím)

•  Rytmus, Intonace, Akcent.
•  Jak položit otázku?

PReZeNTACe
•  Práce s časem
•  Typy prezentací:
•  Nabídkové předvádění (produk-

tů, služeb)
•  Přednáška
•  Interview
•  Cyklus „Příprava – Prezentace – 

Příprava“
•  Technické prostředky, Power Po-

int, etc.
•  Oblečení – Rekvizity

SHRNUTÍ POZNATKŮ,  
ZHODNOCeNÍ KURZU,  
NÁZORy POSLUCHAČŮ
•  Posluchači budou mít možnost 

využít v tréninku videozáznam ze 
svých praktických cvičení.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

15.–16. září 2014

Dvoudenní kurz

PřEDnášEJíCí

RNDr. Jiří Weinberger 
TIMING PRAHA

úrOvEň

Pro všechny úrovně
důležité: otevřená mysl a zdravá 
zvídavost

UrČEnO PrO

Manažery, vedoucí týmů, veřej-
ně vystupující odborníky, prodejce, 
tiskové mluvčí, sekretářky, členy 
projektových týmů, výrobní školite-
lé, pracovníky marketingu, právní-
ky, auditory.

Cíl SEMInářE

Předat základní znalost a zejmé-
na schopnost dobře komunikovat. 
Získat každého pro práci na sobě. 
Objevit potenciál účastníka dle 
osobnosti, věku, pohlaví, postave-
ní, vzdělání, zevnějšku a aktuál-
ních úkolů.

OBSAh

KOMUNIKACe A PROSTOR
•  Interpretace cca deseti různých 

typů komunikačního prostoru
•  Význam alokace lidí v prostoru
•  „Demokratické“ alokace; Autori-

tativní alokace
•  Praktická cvičení

KOMUNIKACe A LIDÉ
•  Řeč těla – prvoplánové poučky 

a jak je chápat
•  Okruhy pozornosti
•  Gesto a hlas vzhledem k okru-

hům pozornosti
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14405
číslo semináře (variabilní symbol) 

14404

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

JAK úČInně 
FOrMUlOvAt 
AUDItní zPrávY

StrUKtUrA říDICíhO 
A KOntrOlníhO 
SYStÉMU v OrgAnIzACI 
S OhlEDEM nA MODEl 
COSO 2013 A JEhO 
POPSání vnItřníMI 
SMěrnICEMI 

17. září 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. František Orság, CIA

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se 
podílejí na zpracovávání auditor-
ských zpráv.

Cíl SEMInářE

Vyzbrojit auditory znalostmi a do-
vednostmi pro správné formula-
ce auditních zjištěn, doporučení 
a opatření v auditních zprávách.

OBSAh

I. Požadavky na formulaci vyplýva-
jící ze Standardů IIA 
II. best practice
III. Zjištění
•  Příklady formulací
•  Příklady chyb
•  Spoluúčast uchazečů na formu-

laci zjištění na konkrétních da-
tech

IV. Doporučení
•  Příklady formulací
•  Spoluúčast uchazečů na for-

mulaci 
V. Opatření
•  Příklady formulací
•  Spoluúčast uchazečů na for-

mulaci 
VI. Shrnutí

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

17. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Management, interní auditory

Cíl SEMInářE

Seminář se zaměří na řídicí a kon-
trolní systém organizace v soula-
du se současnými trendy popsa-
nými aktualizovaným modelem 
COSO a relevantními dokumen-
ty IIA. bude vymezena organizace 
a odpovědnosti za jednotlivé prvky 
ŘKS, jejich principy a charakteristi-
ky. Podrobně bude probrán možný 
přístup k vytvoření směrnice pro 
ŘKS a její rozpracování pro říze-
ní rizik, výkon compliance a vnitřní 
kontroly. Závěrem budou účastníci 
seznámeni s komplexním hodnoce-
ním řídicího a kontrolního systému 
interním auditem, s využitelnými 
šablonami a příklady zjištění. 

OBSAh

•  Řídicí a kontrolní systém, jeho 
cíle, prvky, principy a charakte-
ristiky 

•  Tvorba ŘKS v požadované struk-
tuře, nastavení linií odpovědností 

•  Směrnice pro ŘKS, její aplikace 
pro jednotlivé prvky.

•  Hodnocení souladu a efektivnos-
ti ŘKS, tvorba dotazníků, příkla-
dy zjištění.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška zá
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14406

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) »

číslo semináře (variabilní symbol) 

14407
FInAnČní řízEní 
úSC – AUDItOrSKý 
POhlED  
(certifikovaný kurz dle 
zákona 312/2002 Sb.)

vEřEJnÉ 
zAKázKY I

•  Řízení rezerv; Řízení závazků; 
Řízení pohledávek; Řízení dluhu; 
Řízení rizik

•  Výkon finanční kontroly
•  Vykazování
•  Využití akruálního principu
•  Podrozvahové evidence; Ověření 

účetní závěrky
•  Jednotná účetní analytika; Jed-

notná účetní metodika
•  Plný rozsah účetnictví v PO
•  Hodnocení
•  Indikátory finanční situace
•  Trend vývoje finanční situace 
•  Zásady finanční stability
•  Kontrola
•  Veřejnosprávní kontrola; Finanč-

ní kontrola; Vnitřní řídicí a kont-
rolní systém

•  Přezkoumání hospodaření; 
Smlouva o kontrolní činnosti

•  Finanční řízení a jeho návaznost 
na strategie rozvoje ÚSC

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

18. září 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Jana Kranecová  
DyNATeCH

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory ÚSC; představite-
lé krajů, měst a obcí (radní, zastu-
pitelé); ředitele a ekonomy příspěv-
kových organizací; pracovníky eko-
nomických útvarů krajských, měst-
ských a obecních úřadů; osoby za-
bývající se finančním řízením v or-
ganizacích veřejné správy.

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je seznámit Vás 
s rozsahem systému finančního ří-
zení ÚSC. Obsah semináře je ur-
čen pro všechny typy veřejnopráv-
ních organizací. Klade si za cíl vy-
světlit základní principy a specifika 
finančního řízení ÚSC a prostřed-
nictvím příkladů dobré praxe před-
stavit nejčastěji používané nástroje 
v oblasti finančního řízení. Součás-
tí semináře je i diskuze nad proble-
matikou. 

OBSAh

•  Úvod do finančního řízení
•  Základní pojmy; Legislativa
•  Plánování
•  Rozpočtový proces; Rozpočtový 

výhled; Finanční plánování PO; 
Fondy PO

•  Rozhodování
•  Řízení investic; Řízení provozu; 

Řízení majetkové struktury; Říze-
ní hotovosti

18. září 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Markéta Adámková  
Ing. Markéta Sahulová
MINISTeRSTVO PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ

úrOvEň

Pro začátečníky

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy a ve-
řejných financí, jakými jsou orga-
nizační složky státu a jimi zřízené 
organizace, územní samosprávné 
celky a jimi zřizované organizace, 
veřejnoprávní korporace.

Cíl SEMInářE

Seminář seznámí účastníky se zá-
kladními principy zadávání veřej-
ných zakázek se zaměřením na je-
jich kontrolu a audit.

OBSAh

•  Veřejná zakázka
•  Zásady a jejich aplikace
•  Kvalifikace a hodnocení
•  Zadávací řízení
•  Podmínky použití zadávacích ří-

zení
•  Postupy mimo režim zákona
•  Předmět kontroly
•  Rozhodovací praxe
•  Praktické případy

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14409
číslo semináře (variabilní symbol) 

14408

1 900 ( s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

vEřEJná 
PODPOrA A JEJí 
AUDIt POhlEDEM 
EvrOPSKÉhO 
úČEtníhO DvOrA

»

AUDItY 
MAnAgEMEntU 
rIzIK – JAK Mít 
rIzIKA POD 
KOntrOlOU

19. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Kateřina Kolitschová
eVROPSKý ÚČeTNÍ DVŮR

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy a ve-
řejných financí, zabývající se admi-
nistrací veřejné podpory u projektů 
spolufinancovaných ze strukturál-
ních fondů eU.

Cíl SEMInářE

Objasnit problematiku veřejné pod-
pory a metody auditu veřejné pod-
pory na úrovni příjemců dotace ev-
ropským účetním dvorem.

OBSAh

•  Vysvětlení pojmu a konceptu ve-
řejné podpory

•  Kategorie veřejné podpory
•  Posuzování statutu malého 

a středního podniku 
•  Veřejná podpora u projektů fi-

nancovaných ze strukturálních 
fondů eU

•  Konkrétní příklady z auditní pra-
xe evropského účetního dvora

•  Veřejná podpora – případové 
studie

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

OBSAh

•  Nové role auditů a z nich vyplý-
vající požadavky na kompeten-
ce auditorů

•  Nejčastější chyby podnikových 
managementů a jejich důsledky 
pro podnik, zaměstnance, kva-
litu, produktivitu, spolehlivost, 
bezpečnost – příklady z praxe

•  Co, proč a kdy musí každý pod-
nik a každý manažer umět a dě-
lat, aby se mohl v každoden-
ní praxi efektivně vyhýbat hroz-
bám, problémům, selháním, ne-
hodám a jiným nežádoucím udá-
lostem.

•  Prakticky využitelné postupy hle-
dání a zvládání rizik – procvičo-
vání na příkladech z praxe

•  Riziko jako příležitost získat vý-
hodu nad konkurencí

•  Klíčový význam lidských zdrojů 
a spolehlivosti lidského činitele – 
formování postojů, kompetencí, 
kultura, komunikace, leadership, 
motivace, pracovní podmínky.

•  Strategický, procesní a změnový 
management rizik

•  Rizikologické myšlení – principy 
a příklady

•  Kauzální analýzy příčin, jako 
předpoklad rizikových auditů

•  Jak v podnicích metodicky ana-
lyzovat rizika a jejich příči-
ny – softwarové metody Identifi-
kace Procesů a Rizik (IPR), Hod-
nocení Informačních Rizik (HIR), 
Hodnocení individuálních dis-
pozic pro práci v týmech (HIT), 
Hodnocení postojů ke změnám 
(HPZ), katalogy a karty rizik 

•  Diskuze 

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

19. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jiří Kruliš, PhDr. 
PReP PRAHA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Auditory, manažery na všech po-
zicích a všechny ostatní pracov-
níky, kteří se v podnicích zabývají 
zvládáním podnikových rizik (pro-
cesních, personálních, projekto-
vých, bezpečnostních, informač-
ních, zdravotních atd.), poradenské 
a školicí firmy, pojišťovny.

Cíl SEMInářE

Odborníci na rizika se shodují, že 
v mnoha našich podnicích stále 
nejsou zavedeny účinné SySTÉMy 
MANAGeMeNTU RIZIK. Lidem 
v podniku pak nezbývá, než neu-
stále napravovat důsledky různých 
nechtěných událostí, které vůbec 
nemusely nastat. 
Cílem semináře je seznámit účast-
níky s prakticky využitelnými po-
stupy, jak metodicky hledat nedo-
statky a slabá místa podnikového 
managementu rizik a managemen-
tu vůbec, aby následně mohlo být 
stanoveno, co a jak je třeba změ-
nit. Hlavní pozornost bude věno-
vána procesům a činnostem, kte-
ré mají klíčový význam pro vznik 
podnikových rizik: (1) procesní ma-
nagement, (2) řízení a rozvoj lid-
ských zdrojů a (3) změnový mana-
gement. 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14411
číslo semináře (variabilní symbol) 

14410

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)»

PříKlADY řízEní 
rIzIK A IntErníhO 
AUDItU v PrAxI 
U různýCh 
SPOlEČnOStí

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

OSM lEKCí 
zE záKlADů 
IntErníhO 
AUDItU

24.–25. září 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Radek Ščotka, MbA,  
ARGeUS

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Seminář je určen vedoucí pracov-
níky, interní auditory, manažery, 
risk managery a vedoucí pracovní-
ky, kteří řeší rizika a interní audit 
ve firmách.

Cíl SEMInářE

Cílem je předvést řadu příkladů ří-
zení rizik v globální firmě s prová-
zaností na provádění interního au-
ditu. Představíme si analýzy, řeše-
ní a řízení rizik na aktuálních pří-
padech. Cílem je účastníkovi před-
vést interní audit v praxi a to z růz-
ných oblastí a společností.

OBSAh

•  Řízení rizik nadnárodních a tu-
zemských firem. 

•  Příklady z praxe.
•  Strategie řízení rizik a risk apeti-

te na studiích různých institucí.
•  Provázanost risk managementu 

a interního auditu.
•  Nesprávné nastavení Risk Mana-

gementu.
•  Případy selhání rizik.
•  Dokumentace interního auditora.
•  Softwary pro řízení rizik a pro 

provádění interních auditů.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

a způsob zajišťování IA v organiza-
ci dle Standardů řady 1000 – or-
ganizační začlenění, řízení čin-
nosti IA, Statut IA; Výkon audi-
tu s profesní péčí dle Standardů 
řady 2000 – požadavky na pro-
ces auditu.
3. lekce: Řídicí a kontrolní sys-
tém – co by IA měl znát o corpo-
rate governance, řídicí a kontrolní 
systém v organizaci.
4. lekce: IA a řízení rizik – co by 
interní auditor měl znát o rizicích, 
způsob řízení rizik v organizaci, au-
ditování na bázi rizika.
5. lekce: Produkty IA – zaměření 
na podporu managementu, co vše 
poskytuje interní auditor; Typy au-
ditních zakázek – hodnocení sou-
ladu a výkonnosti na úrovni systé-
mu a operací. 
6. lekce: Plánování IA – východis-
ka pro plánování na střednědobé 
a roční úrovni, plánování na bázi 
analýzy rizik, hodnocení plně-
ní plánu. 
7. lekce: Realizace IA – proces 
auditu podle jednotlivých fází, pří-
pravné, realizační a monitorovací; 
Hodnocení a testování – vedení in-
terview, strukturovaná práce s in-
formacemi. 
8. lekce: Dokumentace, reporting 
a monitoring – vedení auditní do-
kumentace, obsah, forma a práce 
s auditním spisem; Auditní zprá-
vy a jejich projednání – požadavky 
na reporting, struktura závěrečné 
zprávy, komunikace návrhu zprá-
vy, prezentace závěrů ve vedení, 
roční zpráva.
ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

22.–23. září 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Jana báčová, CIA
ČeSKÁ NÁRODNÍ bANKA
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Začínající interní auditory

Cíl SEMInářE

Interní audit je budován v organiza-
cích na podporu zlepšování systé-
mů řízení především cestou opatře-
ní pro zvládání podnikatelských ri-
zik. Co to interní audit vlastně je, 
jaký posun v jeho pojetí v posled-
ních letech nastal, jakou přidanou 
hodnotu audit poskytuje, o jaké ce-
losvětově uznávané standardy se 
opírá a co auditorům přinášejí, co 
audit poskytuje svým vnitřním zá-
kazníkům, jaké typy auditů lze 
při řízení využít, jak audit probíhá 
od analýzy rizik přes plánování, pří-
pravu a realizaci auditu až ke zpra-
cování závěrečné zprávy včetně ná-
vrhu nápravných opatření – to jsou 
otázky, na které v průběhu seminá-
ře odpoví zkušení lektoři ČIIA.

OBSAh

1. lekce: Rámec pro profesní praxi 
IA – jeho pojetí a význam pro praxi 
IA; Definice IA – co je IA a na co se 
v moderním pojetí zaměřuje; etic-
ký kodex IA – zásady pro spolehlivý 
výkon IA a jejich naplňování.

2. lekce: Role, odpovědnosti 
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číslo semináře (variabilní symbol) 

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14412

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

EFEKtIvní 
vnItrOFIrEMní 
KOMUnIKACE

•  Smysl a účel pozitivní a nega-
tivní zpětné vazby (ZV), principy 
úspěšné zpětnovazební komuni-
kace; proces předávání ZV; prá-
ce s výstupy ZV

•  Informace o změnách, vytýkací 
rozhovor, zadávání neoblíbených 
úkolů, převedení na jinou práci, 
sdělování negativních zpráv…? 
– co je obtížné a jak se k tomu 
postavit

•  Tři základní postoje (pasivita, 
agresivita a asertivita) – jak je 
poznáme a co způsobují; princi-
py asertivního postoje

•  Manipulace – nebezpečná komu-
nikační dovednost; typy manipu-
látorů a jak s nimi jednat; prin-
cipy asertivního jednání a cho-
vání; využití asertivních tech-
nik v praxi

•  Náročné komunikační situace 
(konflikty a spory mezi podříze-
nými, porušování pracovní káz-
ně, nevhodné chování, nesou-
hlas s opatřeními, sdělování ne-
gativních zpráv…)

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

25. září 2014

PřEDnášEJíCí

PhDr. Petr Šulc

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Seminář je určen pro vedoucí pra-
covníky a pro všechny ostatní, kte-
ří se potýkají s nesnázemi v komu-
nikaci na osobní úrovni nebo s ne-
dostatky v komunikaci uvnitř or-
ganizace

CílE SEMInářE

•  ujasnit si význam a dopady ko-
munikace na činnost organiza-
ce/firmy

•  procvičit si správný postup zís-
kávání, předávání, hodnocení 
a ověřování informací

•  vypracovat si šablony rozhovorů 
a argumentačních scénářů

•  prakticky si procvičit řešení ná-
ročných komunikačních situací 

•  posílit si dovednosti asertivní-
ho jednání 

OBSAh

•  Vliv komunikace na pracovní vý-
sledky a vztahy; principy efektiv-
ní komunikace

•  Základní komunikační situa-
ce – předávání informací, vysvět-
lování, vyjasňování stanovisek; 
doptávání a ověřování – trénink 
a rozbor

•  Zadávání cílů a úkolů; jak správ-
ně zadat a přijmout úkol, jak 
přesvědčovat, ověřovat poro-
zumění a sumarizovat – trénink 
a rozbor Un
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14414
číslo semináře (variabilní symbol) 

14413

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

AUDIt PrOCESU 
InvEntArIzACE

»

OChrAnA 
EKOnOMICKýCh 
záJMů

26. září 2014 

PřEDnášEJíCí

Ing. Radek Kánský, CIA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Auditory, kontrolory, účetní, oso-
by provádějící inventarizaci a oso-
by odpovědné za správné provede-
ní inventarizace.

Cíl SEMInářE

Hlavním cílem je naučit přítom-
né orientovat se v procesu inven-
tarizace majetku a závazků, rozu-
mět řadě souvisejících účetních 
pojmů a porozumět správnému 
provádění inventarizace. Dále je cí-
lem semináře předvést přítomným 
způsoby auditování procesu inven-
tarizace. Vše promítnout na kon-
krétních praktických příkladech. 

OBSAh

Co vše se skrývá pod pojmem in-
ventarizace
Proč a kdy se inventarizace pro-
vádí
Specifika inventarizace jednotli-
vých složek majetku a závazků
Co lze na procesu inventarizace 
auditovat
Nejčastější chyby při provádění in-
ventarizace
Nejčastější chyby při kontrole / au-
ditu inventarizací
Procvičení praktických příkladů

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

rismu, podvodům v soukromém 
i veřejném a finančním sektoru 

•  Mezinárodní standardy a směrni-
ce OSN, Rady evropy, OeCD, eU 
a jejich implementace do práv-
ních předpisů ČR

•  Související legislativa ČR a vazba 
na trestní a obchodní právo

•  Rizika zapojení povinných osob 
do legalizace výnosů z trestné 
činnosti 

•  Povinnosti povinných osob, sys-
témy vnitřních zásad a postavení 
a působnost finančně analytické-
ho útvaru (FAU) MFČR

•  Finanční kriminalita a podvodná 
jednání v podmínkách ČR 

•  Problematika financování tero-
rismu a realizace mezinárodních 
sankcí

•  Korupce jako problém – politic-
ký, ekonomický a sociálně kul-
turní

•  Vazba korupce na trestnou čin-
nost ve veřejném a finančním 
sektoru, v daňové oblasti, a ná-
vaznost na legalizaci výnosů 
z trestné činnosti

•  Typy a formy korupce, jevy 
na hraně – střet zájmů, Lobbying 
u nás a ve světě, principy a for-
my lobbyingu, otázka regulace.

• II. Případové studie jednotlivých 
aspektů ochrany ekonomických zá-
jmů zejména z prostředí veřejné 
správy a finančního sektoru.
•  III. Diskuse a dotazy

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška
případové studie a diskuze

25. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Pavel Kolman 

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a pracovníky – 
úředníky organizačních složek stá-
tu, státních příspěvkových organi-
zací, státních podniků, územních 
a samosprávních celků, organizač-
ních složek a právnických osob za-
ložených, nebo zřízených územ-
ními samosprávními celky, pokud 
vykonávají veřejnou správu.

Cíl SEMInářE

Seznámení s problematikou ochra-
ny ekonomických zájmů a jejími 
formami. Na případových studiích 
osvětlit negativní dopady jednotli-
vých rizikových jevů jako je finanč-
ní kriminalita, korupce a legalizace 
výnosů z trestné činnosti na eko-
nomiku i společnost a systémová 
opatření přijatá, proti legalizaci vý-
nosů z  trestné činnosti („praní špi-
navých peněz“), proti financová-
ní terorismu, proti podvodům ze-
jména ve finančním sektoru a pro-
ti korupci.

OBSAh

•  Výkladová část programu
•  Základní aspekty a formy ochra-

ny ekonomických zájmů
•  Charakteristiky systémových 

opatření přijatých:
•  proti legalizaci výnosů z trest-

né činnosti („praní špinavých pe-
něz“), korupci, financování tero-
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

číslo semináře (variabilní symbol) 

14415

»

číslo semináře (variabilní symbol) 

úlOhA A POStUPY 
IntErníhO AUDItU 
PřI PrEvEnCI 
A IDEntIFIKACI 
PODvODů

•  Trestní zákoník
•  Zákon o trestní odpovědnosti 

právnických osob
•  Podmínky umožňující, resp. pod-

porující výskyt podvodných (ko-
rupčních) jednání

•  Indikátory podvodných jednání
•  Mechanizmy zabraňující pod-

vodům
•  Auditorské postupy při identifika-

ci podmínek umožňujících výskyt 
podvodných (korupčních) jednání

•  Auditorské postupy k dosaže-
ní přiměřené jistoty, že došlo 
k podvodu 

•  Činnosti navazující na ukončené 
vyšetřování podvodu

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

26. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Špaček, CIA

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí útvarů interního audi-
tu a interní auditory, členy výborů 
pro audit, vedoucí pracovníky od-
povědné za řízení rizik, naplňování 
funkce compliance a výkon kontro-
ly, vč. kontroly po linii řízení.

Cíl SEMInářE

Seznámit posluchače interaktiv-
ní formou a s využitím praktických 
příkladů s úlohou řídicího a kont-
rolního systému, s důrazem na in-
terní audit, v oblasti podvodů, se 
základními typy podvodů vč. ko-
rupčních jednání, identifikací indi-
kátorů nasvědčujících jejich spá-
chání, postupy při šetření podvodů 
a navazujícími úkony. 
Seznámit posluchače s postupy při 
přípravě a provádění auditů v dané 
oblasti.

OBSAh

•  Vztah ŘKS (a jeho složek, ze-
jména řízení rizik a vnitřní kont-
roly vč. její součásti compliance) 
k problematice podvodů

•  Úloha interního auditu v oblas-
ti podvodů

•  Problematika podvodů jako seg-
ment Audit Universe

•  Problematika podvodů jako sou-
část přípravy auditorské zakázky

•  Základní druhy podvodů, vč. 
znaků trestných činů podle čes-
kého práva At
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14417
číslo semináře (variabilní symbol) 

14416

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)»

PrAKtICKÉ zKUšEnOStI 
S tvOrBOU AUDItníCh 
zPráv, PříKlAD 
vYUŽívání tABUlKOvÉhO 
FOrMátU PrO FOrMUlACI 
zJIštění A DOPOrUČEní 

záKOn č. 218/2000 
Sb., vE znění 
OD 2014 
vE vztAhU 
K DOtACíM

29. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí a členy auditních týmů, sa-
mostatně pracující interní auditory.

Cíl SEMInářE

V úvodu semináře bude probrá-
na doporučená struktura auditní 
zprávy a základní požadavky na je-
jich obsah. Postupně pak budou 
na vzorovém formátu vycházející-
mu z praktických zkušeností lek-
tora formulovány jednotlivé body 
zprávy od zadání auditu přes sou-
hrn až k detailním zjištěním a do-
poručením tak, aby byly v souladu 
se standardy a případně legislativ-
ními požadavky. Účastníci budou 
mít možnost využít jednoduchého 
zadání k cvičnému vyplnění formu-
láře a vytvořit tak jednoduchou zá-
věrečnou zprávu z interního auditu.

OBSAh

•  Závěrečná zpráva z interního au-
ditu, požadavky na její obsah 
a strukturu

•  Vzorový formát auditní zprá-
vy na základě praktických zku-
šeností

•  Naplnění jednotlivých bodů au-
ditní zprávy

•  Procvičení doporučeného přístu-
pu k tvorbě závěrečné zprávy

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Účelovost prostředků státního 
rozpočtu

•  Rozpočty kapitol a rozpočtová 
opatření správce kapitoly

•  Dotace ze státního rozpočtu a je-
jich poskytování

•  Státní kontrola obecně
•  Hospodaření organizačních slo-

žek státu
•  Rozpočet příjmů a výdajů
•  Převod nespotřebovaných pro-

středků
•  Fondy organizačních složek státu
•  Porušení rozpočtové kázně aj.
•  Dotazy a diskuse

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška 

29. září 2014

PřEDnášEJíCí

blažena Petrlíková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované orga-
nizace, pokud působí v oblasti im-
plementace dotačních prostředků 
a veřejnosprávní kontroly dotací.

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je postihnout ale-
spoň v základních rysech pro-
blematiku zákona č. 218/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (rozpočtová pravidla), 
ve znění platném od 1. 1. 2014, 
se zaměřením zejména na dotač-
ní procesy.

OBSAh

•  Základní pojmy 
•  Rozpočtový rok, 
•  Dotace, 
•  Finanční vypořádání dotace, 
•  Neoprávněné použití prostředků 

státního rozpočtu, 
•  Zadržení prostředků státního 

rozpočtu
•  Příjmy státního rozpočtu dle ka-

pitoly 
•  Výdaje státního rozpočtu v pří-

slušné kapitole
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14419
číslo semináře (variabilní symbol) 

14418

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) »

nAUČtE SE 
KOMUnIKOvAt 
EFEKtIvně 

PříPrAvA AUDItU 
(případová studie)

•  Ambivalentní výklady gesta
•  Faktory znesnadňující „četbu“ 

řeči těla
•  Volba jazykové vrstvy (ke komu 

a jako kdo mluvím)
•  Interakce
•  Rytmus, Intonace, Akcent.
•  Jak položit otázku?
•  Praktická cvičení

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

30. září 2014

PřEDnášEJíCí

RNDr. Jiří Weinberger
TIMING PRAHA

úrOvEň

Pro všechny úrovně
důležité: otevřená mysl a zdravá 
zvídavost

UrČEnO PrO

Manažery, vedoucí týmů, veřej-
ně vystupující odborníky, prodejce, 
tiskové mluvčí, sekretářky, členy 
týmů, výrobní školitele, pracovníky 
marketingu, právníky, auditory.

Cíl SEMInářE

Předat základní znalost a zejmé-
na schopnost dobře komunikovat. 
Získat každého pro práci na sobě. 
Objevit potenciál účastníka dle 
osobnosti, věku, pohlaví, postave-
ní, vzdělání, zevnějšku a aktuál-
ních úkolů.

OBSAh

KOMUNIKACe A PROSTOR
•  Interpretace cca deseti různých 

typů komunikačního prostoru
•  Význam alokace lidí v prostoru
•  „Demokratické“ alokace
•  Prostor a hlas
KOMUNIKACe A LIDÉ
•  Řeč
•  Řeč těla – prvoplánové poučky 

a jak je chápat
•  Okruhy pozornosti
•  Gesto a hlas vzhledem k okru-

hům pozornosti
•  Uzavřená gesta
•  Otevřená gesta
•  Rozporná gesta

29. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Ladislav Rafaj, CIA 
MATADOR HOLDING

úrOvEň

Pro začátečníky/pro mírně pokro-
čilé

UrČEnO PrO

Interní auditory všech typů orga-
nizací.

Cíl SEMInářE

Formou případové studie připravit 
program auditu organizace (jejich 
podnikových procesů).

OBSAh

•  Příprava prvotního programu au-
ditu

•  Fiktivní site survey
•  Vyžádání a analýza předběžných 

informací / dokumentů
•  Upřesnění programu auditu 

a definování testů
•  Příprava auditu v rámci auditní-

ho týmu a s auditovaným sub-
jektem

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14422
číslo semináře (variabilní symbol) 

14421
číslo semináře (variabilní symbol) 

14420

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

PrůvODCE 
AUDItní 
zAKázKOU

KOntrOlA 3E 
A AUDIt 3E

CO BY IntErní AUDItOr 
Měl znát O řízEní 
KlíČOvýCh A OStAtníCh 
OPErAČníCh rIzIK 
BEz KOOrDInACE 
z úrOvně útvArU rISK 
MAnAgEMEntU

1. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN
úrOvEň 

Pro všechny úrovně
UrČEnO PrO

Praktikující interní auditory 
Cíl SEMInářE

Cílem semináře je rámcové sezná-
mení interních auditorů se syste-
matickým přístupem k identifikaci, 
měření a hodnocení jak klíčových, 
tak ostatních procesních operač-
ních rizik. budou při tom zohled-
něny jak požadavky modelu COSO 
2013 a obecných zásad vyplýva-
jících z metodiky IIA., tak praktic-
ké zkušenosti lektora z menších 
a středních organizací. Účastníci 
se seznámí s praktickými postupy, 
nástroji a metrikami, aby je moh-
li samostatně využít pro zaměře-
ní auditorské práce i tehdy, pokud 
vedení organizace analýzu rizik sa-
mostatně neprovádí. 
OBSAh

•  Zásady řízení rizik, standardní 
proces řízení operačních rizik 

•  Identifikace / katalog / karty rizik
•  Hodnocení / mapa klíčových ope-

račních rizik a přístup k jejich ří-
zení

•  Řízení ostatních operačních 
a compliance rizik v procesech 
a aktivitách

•  Reporting / monitoring / audit ří-
zení rizik

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

30. září 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti (komerce, veřejný sektor).

Cíl SEMInářE

Projít názorně auditní zakázku krok 
za krokem z pohledu všech aktérů.

OBSAh

•  Kdo je a jak zainteresován 
na plánu zakázky?

•  Kdo s kým kdy a co komunikuje?
•  Co a jak kdo dokumentuje?
•  Co a jak kdo řídí a dozoruje? 
•  Jaké se dají využívat nástroje pro 

auditování?
•  Praktické pomůcky pro výkon 

auditu.

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

30. září 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Stanislav Hotra

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a vedoucí pracov-
níky v organizacích veřejné správy 
a veřejných financí, jakými jsou or-
ganizační složky státu a jimi zříze-
né organizace, územní samospráv-
né celky (kraje, Magistrátní města, 
obce) a jimi zřizované organizace.

Cíl SEMInářE

Objasnit kontrolu 3e, na příkla-
du SRN předvést její rutinní prová-
dění a vytvoření vhodných podmí-
nek. Objasnit hlavní zásady auditu 
3e a nabídnout ověřený přístup in-
terního auditu ke kontrole 3e a au-
ditu 3e.

OBSAh

•  Základní pojmy související s 3E 
•  Kontrola 3E 
•  Příklad zabezpečení a provádě-

ní kontroly 3e v SRN (erfolg-
skontrolle)

•  Vzorový postup provedení kon-
troly 3e

•  Audit 3E 
•  Vztah IA ke kontrole 3E a k au-

ditu 3e
•  Vybrané metody kontroly 3E 

a auditu 3e

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14425
číslo semináře (variabilní symbol) 

14424
číslo semináře (variabilní symbol) 

14423

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

POStUPY 
A BEnChMArKY ČnB 
PřI KOntrOláCh 
zAMěřEnýCh nA OBlASt 
řízEní úvěrOvýCh rIzIK 
v BAnKáCh

PrůBěh 
vEřEJnOSPrávní 
KOntrOlY 
v rEŽIMU záKOnA 
O KOntrOlE

IntErní AUDIt 
InFOrMAČní 
BEzPEČnOStI 
OrgAnIzACE

3. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Martin Vojtek, Ph.D.
ČeSKÁ NÁRODNÍ bANKA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovní-
ky v oblasti řízení úvěrových rizik 
v bankách a jiných finančních in-
stitucích.

Cíl SEMInářE

Objasnit postupy a benchmarky re-
gulátora při kontrolách zaměře-
ných na oblast řízení úvěrových ri-
zik v bankách.

OBSAh

•  Postupy ČNB při kontrolách úvě-
rového rizika

•  Oblasti kontrol
•  Benchmarky ČNB v oblasti úvě-

rového rizika
•  Nejzávažnější a nejčastější zjiš-

tění z kontrol

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

2. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Petr Sikora

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a kontrolory vy-
konávající veřejnosprávní kontrolu 
příspěvkových organizací a příjem-
ců veřejné finanční podpory (dota-
cí), a také pro vedoucí zaměstnan-
ce příspěvkových organizací a dal-
ších kontrolovaných osob. 

Cíl SEMInářE

Seznámení se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kon-
trolním řádem), a jeho praktickým 
uplatněním při provádění veřejno-
správní kontroly. Vysvětlení vzá-
jemné vazby zákona o kontrole 
a zákona o finanční kontrole. 

OBSAh

•  Systém finanční kontroly 
•   Vybraná ustanovení zákona o fi-

nanční kontrole (v aktuálním 
znění po novele)

•   Zásadní změny, které přinesl zá-
kon o kontrole

•   Průběh veřejnosprávní kontroly 
podle zákona o kontrole, proto-
kol o výsledku kontroly

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

1.–2. říJnA 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

David Horad, CISA, CISM, CRISC 
Ing. Radek Ščotka, MbA
ARGeUS

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Pro interní auditory, zaměstnance 
odpovědné za ověřování informač-
ních rizik, vedoucí pracovníky, kon-
trolní pracovníky, kteří zodpovídají 
za globální rizika ve firmě.

Cíl SEMInářE

Cílem je seznámit posluchače s ře-
šením bezpečnostních rizik ICT. 
Úkolem je poskytnout postupy 
a metody vhodné ke kontrole ICT 
s řadou příkladů. 

OBSAh

•  Jak řídit rizika a navrhovat bez-
pečnostní opatření ICT.

•  Kontrola technického zabezpe-
čení.

•  Penetrační testy informačního 
systému organizace a klíčových 
aplikací. 

•  Technické prověrky a bezpeč-
nostní audity klíčových zařízení.

•  Audit organizačního, procesního 
a personálního zabezpečení or-
ganizace.

•  Příklady selhání bezpečnostních 
opatření.

•  Výhody a nevýhody outsourcingu 
interního auditu ICT.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14427
číslo semináře (variabilní symbol) 

14426

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783) »

ArgUMEntACE 
A PřESvěDČOvání 
– IntErAKtIvní 
KUrz

zKUšEnOStI EvrOPSKÉ 
KOMISE S AUDItY 
StrUKtUrálníCh 
FOnDů (zEJMÉnA ErrF) 
A FOnDU SOUDrŽnOStI 
v ČlEnSKýCh StátECh 
EU

»

6. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Hana Ondrušková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Pro všechny, kteří se chtějí nau-
čit skutečně efektivně přesvědčo-
vat bez použití nátlaku a formál-
ní autority. JDe O INTeRAKTIVNÍ 
KURZ – kurz je zaměřen na trénink 
s možností využití kamery a rozbo-
ru natočeného materiálu. Počítá se 
s tím, že účastníci se aktivně zapo-
jí do tréninku a rozboru situací. 

Cíl SEMInářE

Účelem tohoto kurzu je dostat 
se skutečně k podstatě problé-
mu. Nebudeme se zabývat jen po-
vrchními tipy a triky jak si vynu-
tit spolupráci druhým, ale zaměří-
me se na skutečné jádro problémů 
při přesvědčování a mezilidské ko-
munikaci. 
Může se jednat o dost odlišný pří-
stup oproti standardním způsobům 
nahlížení na přesvědčování. 
KURZ Je ZAMĚŘeN NA SITU-
AČNÍ ANALýZy, ROZbORy SKU-
TeČNýCH PŘÍKLADŮ Z PRAXe 
A TRÉNINK – předpokládá se ak-
tivní zapojení všech účastníků.

OBSAh 

•  Proč se tolika lidem nedaří druhé 
přesvědčit? Mylné názory ohled-
ně přesvědčování

•  Jak přesvědčovat, když mám jen 
omezenou nebo vůbec žádnou 
formální autoritu?

•  Nejčastější problémy identifiko-
vané na úrovni příjemců a pro-
jektů

•  Přezkum práce auditních orgánů 
auditory evropské Komise (pro-
gramovací období 2007–2013)

•  Přístup EK k přezkumu práce 
Auditních orgánů (typy auditů 
a metodologie)

•  Nejčastější problémy identifiko-
vané na úrovni Auditních orgánů

•  Best Practise v práci auditních 
orgánů

•  Důsledky hodnocení práce Au-
ditních orgánů (výroční zprá-
va o činnosti eK, auditní stra-
tegie eK, článek 73(3) Nařízení 
1083/2006)

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška

6. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. eva bojková
eVROPSKÁ KOMISe (DG ReGIO)

úrOvEň

Pro pokročilé (znalost auditní ter-
minologie, základní znalosti práv-
ních předpisů eU týkajících se 
Strukturálních Fondů (SF) a Fon-
du Soudržnosti (FS), znalost zá-
kladní implementační struktury SF/
CF, znalost problematiky veřejných 
zakázek).

UrČEnO PrO

Auditoři v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí i sou-
kromých organizacích zabývají-
cí se auditem Strukturálních Fondů 
a Fondu Soudržnosti eU.

Cíl SEMInářE

Předat zkušenosti evropské Ko-
mise s audity Strukturálních Fon-
dů (zejména eRRF) a Fondu Sou-
držnosti v členských státech eU 
na všech úrovních implementace.

OBSAh

•  Zkušenosti s auditem Strukturál-
ních Fondů a Fondu Soudržnos-
ti v zemích eU (zaměření na nej-
častější problémy na všech úrov-
ních implementace)

•  Typy auditů vykonávaných au-
ditory eK (DG ReGIO) v ze-
mích eU

•  Nejčastější problémy identifiko-
vané na úrovni Řídicích a Cer-
tifikačních orgánů a jejich zpro-
středkujících subjektů
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14428

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)»

KOntrOlA A AUDIt 
hOSPODAřEní 
S MAJEtKEM vČ. zMěn 
v SOUvISlOStI 
S nOvýM OBČAnSKýM 
záKOníKEM

•  Postup interního auditu a kontro-
ly na úseku majetku. 

•  Příklady dotazníků k internímu 
auditu, vnitřní i veřejnosprávní 
kontrole. 

•  Zhodnocení vnitřního kontrolní-
ho systému.

•  Doporučení k ochraně majetku 
a snížení rizik.

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

7. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Miroslava Pýchová

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory, kontrolory, vedou-
cí a odborné pracovníky v orgá-
nech veřejné správy i dalších orga-
nizacích.

Cíl SEMInářE

Předat zkušenosti z dlouholetého 
výkonu kontrolní činnosti u stát-
ních orgánů, územních samospráv-
ných celků a příjemců dotací, in-
formovat o aktuálních změnách 
v právní úpravě.

OBSAh

•  Postup zjišťování, zda jsou ma-
jetkové operace v souladu 
s právními předpisy, příklady 
zjišťovaných nedostatků.

•  Hospodaření s majetkem státu, 
obcí, krajů, příspěvkových orga-
nizací a dalších subjektů,

• ochrana vlastnictví v novém ob-
čanském zákoníku. 
•  Pohledávky a úroky z prodlení 

v novém občanském zákoníku.
•  Pohledávky za zaměstnanci 

v důsledku vzniku škody.
•  Příjmy z pronájmu nebytových 

prostor, úprava v novém občan-
ském zákoníku.

•  Povinnosti na úseku inventariza-
ce v zákoně o účetnictví a ve vy-
hlášce o inventarizaci majetku 
a závazků. 

•  Postup při nenátlakovém pře-
svědčování – krok za krokem

•  Jak se připravit na náročné jed-
nání

•  Zvládnutí emocí – jak vlastní, tak 
toho druhého

•  ROZBOR SITUACÍ Z PRAXE – 
veškerá teorie je probíraná for-
mou rozboru skutečných situa-
cí z praxe, počítá se s tím, že té-
mata a konkrétní problémové si-
tuaci vzejdou ze zadání účast-
níků

•  TRÉNINK (s možností využití ka-
mery)

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14430
číslo semináře (variabilní symbol) 

14429

2 400 (s DPh 2 904)
2 800 (s DPh 3 388)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904) »

JAK ČíSt úČEtní 
výKAzY

PrAKtICKá 
rEAlIzACE 
AUDItU SPISOvÉ 
SlUŽBY

•  Výkazů zisku a ztráty
•  Přílohy
•  Výkazu Cash-flow
•  Výkaz o vlastním kapitálu
•  Analýza účetních výkazů
•  Vzájemné ekonomické vazby 
•  Ukazatelé – charakteristika, užití
•  Případová studie – Využití účet-

ních výkazů pro řízení a kontrolu

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

8.–9. říJnA 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Danuše Prokůpková
auditor č. oprávnění KAČR 0712

úrOvEň

Pro všechny úrovně
i
UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce, regionál-
ní rady) a jimi zřizované příspěvko-
vé organizace. 

Cíl SEMInářE

Seznámení i neúčetních pracov-
níků s touto datovou základnou 
za účelem spolehlivé orientace 
a jejího osvojení pro potřebná řídicí 
rozhodnutí a pro provádění analýzy 
vlivu konkrétních hospodářských 
transakcí na hodnotové parametry 
(strukturu aktiv, závazků, vlastních 
zdrojů, případně ztráty/ zisku, příp. 
daňového základu ) včetně míry 
dopadu na finanční pozici.

OBSAh

•  Zdrojová základna – rozdělení, 
požadavky, charakteristika, vzá-
jemnosti

•  Účetní data
•  Operativní a jiná data
•  Statistická data
•  Koncepce a obsahové vymezení 

účetních výkazů
•  Rozvahy

7. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Veronika Jeřábková, 
Manažer kvality 
KONZeRVATOŘ A VOŠ J. JeŽKA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory, příp. pracovníky 
zabývající se správou dokumenta-
ce, aplikací spisové služby.

Cíl SEMInářE

Praktická příprava na výkon audi-
tu zaměřeného na řízení dokumen-
tů a záznamů a aplikaci požadav-
ků zákona 499/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů včetně souvi-
sejících vyhlášek.

OBSAh

•  Vymezení procesu spisové služ-
by, zákonné požadavky

•  Stanovení cílů auditu a rozsahu 
auditu z pohledu přezkumu napl-
ňování legislativních požadavků 
pro spisovou službu

•  Metody vzorkování uplatňova-
né při auditu řízení dokumentů 
a záznamů a aplikace požadavků 
spisové služby

•  Proces přezkoumání vnitřních 
předpisů

•  Realizace auditu
•  Nejčastější nálezy k procesu spi-

sové služby a řízení dokumentů 
a záznamů 

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška



29

číslo semináře (variabilní symbol) 

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14432
číslo semináře (variabilní symbol) 

14431

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

řízEní KvAlItY 
v It PrOStřEDí 

PrOvěřEní 
vnItřníhO 
říDICíhO 
A KOntrOlníhO 
SYStÉMU 

10. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Roman Lindauer Dipl. Mgmt.

úrOvEň

Pro všechny úrovně
Není požadován základní přehled 
o řízení IT projektů

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky formou od-
borného semináře kombinované-
ho s případovou studií se základ-
ními prvky řízení kvality v rámci IT 
projektů. Předmětem výkladu bude 
seznámení se základy řízení IT pro-
jektů, požadavky na kompozici re-
alizačního týmu a požadovanou 
dokumentací podle mezinárodních 
standardů.

OBSAh

•  Co je to IT projekt
•  Jednotlivé fáze IT projektu
•  Ideální projektový tým a specifi-

kace jednotlivých rolí
•  Běžná rizika IT projektu
•  Představení vhodné metodologie 

pro řízení IT projektů
•  Kvalitativní milníky IT projektů
•  Doporučená projektová doku-

mentace
•  Případová studie IT HUB
•  Závěrečná diskuse

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

9. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Chmelík

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za prověření vnitřního 
řídicího a kontrolního systému.

Cíl SEMInářE

Formou výkladu a případové studie 
probrat možný postup v rámci ově-
ření vnitřního kontrolního systému 
v organizaci.

OBSAh

•  Vnitřní řídicí a kontrolní systém 
a jeho prvky

•  Přístup k prověření ŘKS
•  Ověření vybraných prvků:
•  kontrolní prostředí,
•  kontrolní činnosti,
•  řízení rizik.
•  Možné chyby a nedostatky ŘKS

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14434
číslo semináře (variabilní symbol) 

14433

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

AUDIt rIADEnIA 
SPOlOČnOStI – 
MýtUS AlEBO 
SKUtOČnOSť?

»

AUDIt 
hOSPODAřEní 
S hOtOvOStí 
A CEnInAMI

10. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Veronika Fričová, PhD.
ČSOb poisťovňa

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Auditory, manažery na všech pozi-
cích a všechny ostatní pracovníky, 
kteří se v podnicích zabývají zvlá-
dáním podnikových rizik. Zejmé-
na vhodné v situacích při změně 
vlastníkov společnosti, změně ma-
nažerov v podnikových útvaroch, 
při společnostech v stagnácii až 
recesii a pod. 

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky s prakticky vy-
užitelnými postupy, jak metodic-
ky hledat nedostatky a slabá mís-
ta v řízení společnosti vůbec a to 
z globálního pohledu na celou spo-
lečnost a jej řízení. Po identifika-
ci slabých míst stanovit možné ná-
vrhy na odstránenie existujúcich ri-
zik a preventívne opatrenia do bu-
doucnosti.

OBSAh

•  Stanovenie obsahu auditu
•  Benefity a úskalia auditu
•  Zameranie auditu
•  Najčastejšie nálezy a možnos-

ti riešenia
•  Auditné techniky
•  Follow-up

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

OBSAh

•  Stručný přehled platných práv-
ních předpisů souvisejících s po-
kladními operacemi a hospoda-
řením s ceninami, včetně změn 
právních předpisů s účinností 
od 1. 1. 2014 pro vybrané účet-
ní jednotky

•  Praktické příklady možností ře-
šení vnitřních předpisů k hos-
podaření s hotovostí a cenina-
mi, ve vybraných účetních jed-
notkách, v návaznosti na Organi-
zační řád účetní jednotky

•  Praktická ukázka Směrnice o po-
kladních operacích

•  Archivace dokladů k pokladním 
operacím

•  Oceňování cizích měn v přípa-
dě valut v pokladně během účet-
ního období a ke dni sestavení 
účetní závěrky

•  Příklady dokumentace interní-
ho auditora v souvislosti auditem 
pokladních operací a hospodaře-
ní s ceninami

•  Postupy při auditu 
•  Diskuse a dotazy 

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

10.říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

blažena Petrlíková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované PO, 
úředníci z regionálních rad regionů 
soudržnosti. 

Cíl SEMInářE

Seznámit posluchače s práv-
ní úpravou hotovostního platební-
ho styku, hospodaření s ceninami, 
ochranou majetku , včetně obsahu 
a náležitostí dokladů a jejich obě-
hu v souvislosti s pokladními ope-
racemi a to v návaznosti na plat-
né právní předpisy k účetnictví vy-
braných účetních jednotek (OSS, 
ÚSC, PO, Státní fondy), právní 
předpisy k rozpočtovým pravidlům 
a právní předpisy upravujícími pro-
ces řídicí kontroly, tak aby s po-
mocí získaných dovedností moh-
li provádět výkon kontroly a inter-
ního auditu zaměřeného na ověřo-
vání dodržování zásad hospodaře-
ní s majetkem a úrovně prevence 
rizik ze ztrát, nebo riziky spojený-
mi s legalizací peněz z korupce či 
trestné činnosti.



31

číslo semináře (variabilní symbol) 

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14435

» 2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PíSEMná 
KOMUnIKACE

•  Briefing, tvorba, posouzení jeho 
kvality.

•  Obchodní korespondence.
•  Argumentace, rozdíl mezi faktem 

a argumentem, co je to pseudo-
argument.

•  Rekonstrukce psaného textu 
a reflexe jeho struktury.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

13. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., 
UK + TIMING PRAHA

úrOvEň

Solidní, ne nutně perfektní, zna-
lost češtiny 

UrČEnO PrO

Manažery, vedoucí týmů, veřej-
ně vystupující odborníky, pracov-
níky marketingu, prodejce, tiskové 
mluvčí, sekretářky, výrobní školite-
le, úředníky, právníky, auditory.

Cíl SEMInářE

Stimulovat schopnost reflexe psa-
ného textu, schopnost správně, 
efektivně a kultivovaně písem-
ně komunikovat. Objevit potenciál 
účastníka dle osobnosti, věku, po-
hlaví, postavení, vzdělání a aktuál-
ních úkolů.

OBSAh

•  Psaný text a mluvené slovo, spe-
cifika psaného textu.

•  Nejčastější gramatické, stylis-
tické a logické chyby v psaném 
textu.

•  Rizika nedorozumění a jak se 
jich vyvarovat.

•  Identifikace chyb a optimaliza-
ce textu.

•  Tvorba vybraných dokumentů.
•  Hledání podstatných informací 

v textu, identifikace jádra  
sdělení.

•  Osnova a její kritické hodnocení.
•  Tvorba anotace a její kritic-

ké hodnocení, reflektivní analý-
za textu. Př
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14437
číslo semináře (variabilní symbol) 

14436

2 300 (s DPh 2 783)
2 700 (s DPh 3 267)

PrOJEKtOvÉ 
řízEní

»»

nOvÉ CIvIlní PrávO 
– nOvÉ MOŽnOStI = 
nOvá nEBEzPEČí
(smlouvy, věci včetně 
nemovitostí, podíly 
ve společnostech)

14.–15. říJnA 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

PhDr. Petr Šulc

úrOvEň

Pro začátečníky nebo méně zku-
šené pracovníky a projektové ma-
nažery

UrČEnO PrO

Seminář je určen pro všechny, kte-
ří v rámci své pracovní náplně pra-
cují na projektech, ať už v roli čle-
nů projektového týmu nebo jako 
manažeři projektu

CílE SEMInářE

•  Rozšířit si znalosti v problemati-
ce projektového řízení dle mezi-
národních metodik

•  Vyzkoušet si jednotlivé fáze pro-
jektu v praxi na cvičném pro-
jektu

•  Získat nebo si vytvořit vybra-
né nástroje, šablony a procedury 
používané v průběhu projektu

•  Sdílet zkušenosti z řešení růz-
ných situací při řízení projektu

OBSAh

•  Čemu říkáme projekt? Jak se 
projekt spouští? Jak funguje pro-
ces přípravy a realizace projektu 
a jak jsou stanoveny role, zodpo-
vědnosti a pravomoci?

•  Elementy projektového řízení 
a jeho životní cyklus, fáze pro-
jektu, trojimperativ; metodické 
nástroje projektového řízení; in-
formační zdroje

•  Základní rámec projektu, po-
pis hlavních oblastí projektu (cíl, 

ti s ručením omezeným či akciemi 
bude možné nabýt i nemalé povin-
nosti, atd. Cílem semináře je sro-
zumitelnou formou provést jeho 
účastníky vybranými novinkami, 
před kterými je třeba mít se zvláš-
tě na pozoru, a nastínit možnosti 
účinné právní ochrany, existují-li.

OBSAh

•  Seminář se postupně zaměří 
na nová rizika (a možnosti obra-
ny proti nim) v oblasti

•  Uzavírání smluv (forma smlou-
vy, způsob uzavření smlouvy, 
kdy bude mlčení znamenat sou-
hlas, aj.)

•  Obsahu smluv (smlouva bez 
srovnané vůle stran, nebezpečná 
ustanovení z úpravy jednotlivých 
smluvních typů aj.)

•  Změny smluv (postoupení 
smlouvy, smlouva na doručitele, 
prodlení aj.)

•  Zániku smluv (konkludentní pro-
minutí dluhu, rizika při plnění 
dluhu aj.)

•  Nabytí vlastnického práva k vě-
cem, včetně nemovitostí 

•  (Opakovaný převod téže věci 
prodávajícím, přechod dluhů 
s věcí aj.)

•  Pozbytí vlastnického práva k vě-
cem, včetně nemovitostí (naby-
tí od nevlastníka, rizika pro okra-
deného a možnosti obrany aj.)

•  Účasti ve společnosti s ručením 
omezeným / akciové společnos-
ti (přechod povinností a dluhů 
s podílem či akcií aj.)

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

13. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
KATeDRA ObCHODNÍHO PRÁVA  
PRÁVNICKÉ FAKULTy UK

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti.

Cíl SEMInářE

Nový občanský zákoník a zákon 
o obchodních korporacích od zá-
kladu změnily české civilní prá-
vo. Vymezily přitom podstatně širší 
prostor smluvní svobodě a volnosti 
a otevřely škálu možností a nástro-
jů, kterých mohou uživatelé využít 
ve svůj prospěch. Tím ale význam-
ně vzrostla rizika pro ně samé i je-
jich okolí, jakož i nároky na bdě-
lost, opatrnost a aktivitu každého 
k ochraně svých práv. Celou řadu 
smluv, u nichž zákon dosud vyža-
doval písemnou formu, kupříkladu 
bude možné uzavřít i jen ústně, 
po telefonu či emailem (např. též 
smlouvu o smlouvě budoucí o pro-
deji nemovitosti, o převzetí či při-
stoupení k dluhu, o prodeji závo-
du atd.), mlčení bude častěji zna-
menat souhlas, s věcí (zvláště ne-
movitou) budou v některých přípa-
dech přecházet i dluhy převodce, 
při nedostatečné bdělosti a aktivi-
tě zloděj vlastníka snadno a rych-
le trvale zbaví vlastnického prá-
va k jeho věci, opět včetně nemo-
vitosti, s podílem ve společnos-
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

SPISOvá SlUŽBA 
A DAtOvÉ 
SChránKY 

číslo semináře (variabilní symbol) 

14438

»

•  Konverze dokumentů
•  Rizika spojená s chybami ve spi-

sové službě a nesprávným použí-
váním datových schránek

•  Jaké typy chyb budeme nejčas-
těji nacházet

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

14. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan bukovský 
ČeSKÁ eXPORTNÍ bANKA

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky.
 
Cíl SEMInářE

Seznámit interní auditory se změ-
nami v oblasti spisové služby, ar-
chivace a skartace a s možnými 
způsoby provedení auditu v této 
oblasti.

OBSAh

•  Změny v obecně závazných práv-
ních předpisech v této oblasti 

•  Zákon 499/2004, o archivnictví 
a spisové službě

•  Zákon 300/2008, o datových 
schránkách a návazná vyhláš-
ka MV ČR

•  Prověrka evidence doručené 
a odeslané pošty

•  Prověrka skartačních znaků, ar-
chivace a skartace

•  Národní standard pro elektronic-
ké systémy spisové služby a SW 
pro spisovou službu

•  Spisová služba jako platforma 
pro automatizaci dalších činností 
v organizaci – workflow 

•  Elektronická podatelna 
•  Elektronický podpis a šifrování
•  Bezpečné elektronické úložiště 
•  Prověrka nasazení elektronické 

spisové služby
•  Datové schránky, zajištění jejich 

agendy a jejich zabezpečení
•  Prověrka využívání datových 

schránek a jejich zabezpečení

účel, postup řešení, zdroje, vý-
stupy…), komunikace se zadava-
telem, rozhodnutí o realizaci

•  Týmová práce zaměřená na vy-
tvoření definice cvičného nebo 
reálného projektu, jeho presen-
tace a obhajoba

•  Definice rizik projektu; tvorba 
rozpisu prací a harmonogramu 
prací; plánovací nástroje

•  Týmová práce zaměřená na vy-
tvoření plánu prací a zdrojů 
vlastního projektu

•  Sestavení projektového týmu; 
týmová spolupráce při projek-
tu; role projektového manažera; 
zodpovědnosti a pravomoci při 
projektu; řešení změn

•  Kontrola projektu (kontrolní me-
chanismy jako součást kvalitní-
ho projektu, nástroje monitorin-
gu a kontroly) 

•  Finalizace prací a dokumentů, 
vyhodnocení a předání projektu, 
poučení z projektu

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14440
číslo semináře (variabilní symbol) 

14439

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

řízEní rIzIK 
SPOJEnýCh 
A OUtSOUrCIngEM 
It A ClOUDOvýMI 
SlUŽBAMI 

JAK SPrávně 
PrACOvAt 
S IntErní 
DOKUMEntACí, 
SMěrnICEMI 
A nOrMAMI

»»

16. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Igor barva, CIA, CISA
Ing. Petr Grešl
ROGIT

úrOvEň

Začátečník / Mírně pokročilý

UrČEnO PrO

Seminář je určen především pro in-
terní auditory a management IT. 
Na semináři se probírají nejvý-
znamnější rizika spojená s outsou-
rcingem v oblasti řízení informač-
ních technologií a jejich způsob ří-
zení a předcházení. Jako základ 
pro hodnocení outsourcingu se bě-
hem semináře seznámíte s regulací 
ČNb v této oblasti a s požadavky 
standartních metodologií pro říze-
ní informačních technologií. Semi-
nář je založen na praktických zku-
šenostech lektora v oblasti interní-
ho auditu IT.

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je být schopen 
identifikovat míru závislosti orga-
nizace na outsourcingu a vymeze-
ní nejvýznamnějších rizik v této ob-
lasti včetně návrhu odpovídajících 
kontrolních mechanismů.

OBSAh

•  Definice outsourcingu
•  Regulatorní požadavky
•  Doporučení mezinárodních stan-

dardů
•  Nástroj pro identifikaci míry zá-

vislosti na outsourcingu (praktic-
ké cvičení, vyplnění a vyhodno-
cení testovacího formuláře)

•  Směrnice jakožto dobré výcho-
disko pro všeobecně prospěšný 
firemní konsensus.

•  Jazykové aspekty v interní doku-
mentaci.

•  Důležité hledisko z pohledu au-
ditora.

•  Aktualizace směrnic. Příklady.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška 
včetně diskuse 

15. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt., 
RNDr. Jiří Weinberger 

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Pracovníky, kteří mají na starosti 
interní dokumentaci, kvalitu podni-
kových směrnic, a také pro každé-
ho, kdo se podnikovými směrnice-
mi musí řídit. Ocení ho především 
ti, kdo stojí o to, aby interní směr-
nice podporovaly zájem firmy, ze-
jména audit.

Cíl SEMInářE

Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením 
„vnitřní legislativy“. Předat podně-
ty a věcné argumenty, proč je to 
důležité. Ukázat přínosy efektiv-
nější práce v této oblasti. Pouká-
zat na jazyková úskalí v dokumen-
taci. Inspirovat účastníky pomo-
cí příkladů.

OBSAh

•  Typické přínosy a typická úskalí 
interních směrnic (norem).

•  Význam stručného a jednoznač-
ného vyjadřování v textu směr-
nic.

•  Generální úklid ve firmě má 
v mnoha případech začít právě 
v jejích směrnicích.

•  Směrnice jakožto možný průse-
čík střetu zájmů.

•  Směrnice a procesně řízená or-
ganizace.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14441

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PrEvEnCE 
lEgAlIzACE výnOSů 
z trEStnÉ ČInnOStI 
A FInAnCOvání 
tErOrISMU

»

dezřelých obchodů, školení za-
městnanců, zpracování hodno-
tící zprávy, rekonstruovatelnost 
procesů); 

•  Příklady kontrolních zjištění 
(z kontrol provedených zejmé-
na v bankách a družstevních zá-
ložnách) a modelové případo-
vé studie

•  Diskuse 

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

16. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jitka Komárková
ČeSKÁ NÁRODNÍ bANKA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Určeno pro AML a compliance pra-
covníky, interní auditory a zaměst-
nance bank, družstevních záložen 
a životních pojišťoven, kteří se po-
dílí na zajištění a plnění AML/CFT 
povinností.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky semináře se 
základními pojmy a povinnost-
mi, které vyplývají z AML záko-
na a AML vyhlášky, upozorněním 
na typická úskalí přispět k jejich 
efektivnímu porozumění. Zvláštní 
pozornost bude věnována návaz-
nostem a vzájemným souvislostem 
mezi jednotlivými povinnostmi. 
Součástí semináře budou praktické 
příklady kontrolních zjištění a mo-
delové případové studie.

OBSAh

•  Úvod do problematiky AML/
CFT, základní pojmy a souvislos-
ti, legislativní požadavky (zákon 
č. 253/2008 Sb. a vyhláška č. 
281/2008 Sb.) 

•  Jednotlivé oblasti systému AML/
CFT a související povinnosti (ze-
jména identifikace klienta, zjišťo-
vání rizikových faktorů a katego-
rizace klienta, provádění kontro-
ly klienta, monitoring transakcí, 
mezinárodní sankce, hlášení po-

•  Nejvýznamnější a nejčastější ná-
lezy v oblasti outsourcingu

•  Opatření k nápravě, předcháze-
ní rizikům

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14443
číslo semináře (variabilní symbol) 

14442

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299) »

InSOlvEnČní 
PODvODY 
A PODvODY 
vE FInAnČníCh 
InStItUCíCh
Případové studie

SYnErgIE IntErníhO 
AUDItU A řízEní 
rIzIK v PrOStřEDí 
MEzInárODní 
SPOlEČnOStI

•  Případ transakčního podvo-
du – spolupráce s jiným peněž. 
ústavem

•  Případ interního podvodu – vy-
tváření falešné identity

•  Příklad podvodu na pokladně – 
odcizení hotovosti (6 milionů)

•  Struktura 
•  Popis schémat
•  Zdroje informací 
•  Postupy vyšetřování
•  Nástroje 
•  Praktické rady a doporučení
•  Diskuse

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.30 přednáška

17. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Ján Lalka, CFe 
certifikovaný vyšetřovatel podvodů 
a forenzní auditor, partner
SURVeILLIGeNCe

Jaroslav Jakš, CFe 
výkonný manažer
ČeSKOSLOVeNSKÁ  
ObCHODNÍ bANKA

úrOvEň

Pro pokročilé

UrČEnO PrO

Vedoucím pracovníkům zodpo-
vědným za vyšetřování a prevenci 
podvodů, interním auditorům, za-
městnancům právních oddělení, 
specialistům na řízení rizik.

Cíl SEMInářE

Obeznámit s aktuálními tren-
dy ve vývoji podvodů. Poskytnout 
praktické zkušenosti z odhalování 
podvodů. Představit efektivní ná-
stroje detekce a postupy investiga-
ce na skutečných případech.

OBSAh

•  6 případových studií na insol-
venční podvody a podvody ve fi-
nančních institucích

•  Příklad insolvenčního podvodu – 
fungování insolvenční mafie 

•  Příklad insolvenčních podvodů – 
vyvádění prostředků ze společ-
nosti před úpadkem

•  Příklad insolvenčních podvodů – 
v průběhu insolvenčního řízení

17. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Milan Jirásek
T-MObILe CZeCH RePUbLIC

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v soukromých spo-
lečnostech i organizacích veřejné 
správy a veřejných financí.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky s příkladem 
fungování spojeného útvaru Inter-
ního auditu a řízení rizik v prostře-
dí mezinárodní skupiny.

OBSAh

•  Organizace a role útvaru Interní-
ho auditu a řízení rizik v T-Mobi-
le Czech Republic

•  Mezinárodní spolupráce v rámci 
skupiny Deutsche Telekom

•  Synergie mezi interním auditem 
a řízením rizik

•  Případová studie – risk assess-
ment a roční plánovací proces

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14444

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

PrInCIPY 
A StAnDArDY 
IntErníhO 
AUDItU

•  Interní kontrolní systém (obec-
né kontrolní koncepty (COSO, 
bASeL, SOX, INTOSAI, aj.), kon-
trolní prostředí, typy kontrol )

•  Kontrolní techniky
•  Nezávislost a objektivita (Statut, 

limity vs. přidaná hodnota IA)
•  Výkon s profesionální péčí
•  Profesní rozvoj
•  Kvalita IA a její zajištění (moni-

toring, reporting, postupy a zlep-
šování)

•  Terminologie standardů

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

20. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jana báčová, CIA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky s postavením 
interního auditu v systému řízení 
a správy společnosti (corporate go-
vernance), základními kontrolními 
koncepty a strukturou Rámce pro-
fesní praxe interního auditu. Dis-
kutovány budou způsoby, jakými 
může interní audit přispět k dobré 
správě společnosti a příklady best 
practice.
Seznámit účastníky se základními 
standardy definujícími úlohu a po-
stavení interního auditu ve společ-
nosti a požadavky na zaměstnan-
ce interního auditu. Zvláštní pozor-
nost bude věnována možnostem 
přidávání hodnoty, způsobům za-
jištění kvality provádění
i auditu a jejího kontinuálního zvy-
šování prostřednictvím ukazatelů 
měření výkonnosti auditu.

OBSAh

•  Definice IA
•  Etický kodex IA
•  Corporate governance (postave-

ní v organizaci, zákazníci IA, při-
daná hodnota IA, ostatní ujišťo-
vatelé) AU

DI
tO

r
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14447
číslo semináře (variabilní symbol) 

14446
číslo semináře (variabilní symbol) 

14445

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

PrACOvní 
DOKUMEntACE 
AUDItní názOr 
hODnOCEní 
A rElEvAnCE 
KOMPlEtnOStI 
EvIDEnCE

tEChnIKY 
A náStrOJE 
IntErníhO 
AUDItU 
SBěr DAt

I AUDItOr 
vYJEDnává 
v OBtíŽnýCh 
SItUACíCh  

22. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Probrat požadavky Standardů 
v oblasti dokumentace průběhu, 
auditní i konzultační zakázky. Je-
jich cílem je zajistit, aby za účelem 
splnění cílů zakázky interní auditoři 
identifikovali, analyzovali, hodnotili 
a dokumentovali dostatečné infor-
mace, a zajistit, aby interní audito-
ři dokumentovali související infor-
mace, které podporují závěry a vý-
sledky zakázky. Zároveň je pozor-
nost věnována způsobu uchování 
a zpřístupnění informací vedených 
v pracovní dokumentaci IA.

OBSAh

•  Typy dokumentace v jednotli-
vých fázích auditu

•  Dokumentace zakázky, audit-
ní spis

•  Dokumentace auditních závěrů

ČASOvý rOzvrh

13.00–16.00 přednáška

21. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Ladislav Rafaj, CIA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Obeznámit účastníky semináře 
s technikami a nástroji sběru dat 
z hlediska jejich využitelnosti pro 
jednotlivé typy auditních zakázek 
a jednotlivé druhy dat, respektive 
jejich zdrojů.

OBSAh

•  Relevantní standardy a best 
practices

•  Typy dat a auditních důkazů
•  Zdroje dat a auditních důkazů
•  Techniky získávání dat (dotazo-

vání, pozorování, testy dokumen-
tace, ověření, analýzy)

•  Příprava auditu z pohledu sbě-
ru dat

•  Sběr dat v průběhu auditu a je-
jich předběžné zpracování

•  Automatizovaný sběr údajů

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

20.–21. říJnA 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

JUDr. Radka Medková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Všechny, kdo se setkávají s kon-
flikty, které potřebují v klidu řešit 
a zachovat si přitom duševní zdraví 
a korektní vztahy.

Cíl SEMInářE

seznámit se s hlavními strategiemi 
přístupu ke konfliktům, se základ-
ními technikami, které vedou k po-
chopení potřeb všech zúčastně-
ných stran a tím ke zmírnění kon-
fliktu a nácvik praktické aplikace 
těchto technik v konfliktu.

OBSAh

•  odlišná řeč účastníků konfliktu
•  nebezpečí podceňování emocí 

v konfliktu
•  základní přístupy ke konfliktu
•  potřeby a zájmy účastníků kon-

fliktu
•  sjednocující řeč v konfliktu
•  techniky obracející pozornost 

na věcné řešení problému

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.30 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14449
číslo semináře (variabilní symbol) 

14448

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

zPrávA z AUDItní 
zAKázKY

»

nOvý OBČAnSKý 
záKOníK v PrAxI, 
JEhO rIzIKA 
A AUDIt

23. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Dr. Antonín Šenfeld, CIA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Auditní zpráva je hlavním výstu-
pem práce každého interního audi-
tora. Seminář vychází z požadav-
ků Standardů kladených na audit-
ní zprávy, poskytuje praktické po-
můcky a návody pro psaní pou-
tavých a zároveň přesných zpráv, 
představuje jednotlivé etapy pří-
pravy zprávy a upozorňuje na mož-
ná úskalí při formulaci nápravných 
opatření.

OBSAh

Cíle zprávy interního auditu
Struktura zprávy
Formáty zpráv
Kvalitativní požadavky
Postup přípravy
Zpětná vazba
 Specifické situace

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška

•  Hlavní změny v úpravě společ-
ností s ručením omezeným a ak-
ciové společnosti 

•  Kategorizace právních, legislativ-
ních rizik

•  Praktické příklady rizik NOZ 
v praxi

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

22.–23. říJnA 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Mgr. Jan Hart, LL.M., advokát 
Ing. Radek Ščotka, MbA 
ARGeUS

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí pracovníky, interní audito-
ry, kontrolní pracovníky, manažery, 
a pracovníky, kteří potřebují další 
orientaci v NOZ.

Cíl SEMInářE

K 1. lednu 2014 vstoupil v účin-
nost nový občanský zákoník, kte-
rý přinesl řadu změn ve všech ob-
lastech, které se týkají podnikání, 
občanského života a jeho dopad 
je mnohem významnější, než se 
může na první pohled zdát. Cílem 
je objasnit související rizika, ukázat 
pohled interního auditora na souvi-
sející rizika a jejich ověřování. 

OBSAh

• Základní nastavení NOZ
• Rizika pohledem interního auditu 
•  Odpovědnost z jednání s klien-

tem nebo obchodním partnerem 
•  Ochrana spotřebitele, ochrana 

slabší strany 
•  Co hrozí obchodním společnos-

tem a která rizika je třeba ošet-
řit?

•  Odpovědnost za škodu a odpo-
vědnost za nemajetkovou újmu 
z hlediska obchodních společ-
ností
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14452
číslo semináře (variabilní symbol) 

14451
číslo semináře (variabilní symbol) 

14450

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

AUDIt 
OUtSOUrCIngU 
– případová studie

tYPY AUDItníCh 
PrOJEKtů 
KOnzUltACE

KOMUnIKACE 
výSlEDKů  
/zPrávA

24. říJEn 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Špaček, CIA
úrOvEň

Pro všechny úrovně
UrČEnO PrO

Vedoucí útvarů interního auditu 
a auditory, vedoucí pracovníky, vč. 
garantů správného výběru dodava-
telů (resp. zadávání veřejných za-
kázek ve veřejné správě).
Cíl SEMInářE

Seznámit posluchače interaktiv-
ní formou a s využitím praktických 
příkladů s postupy při auditu out-
sourcingu a s využitelností principů 
platných pro outsourcing v podni-
katelské sféře (zejména finančním 
sektoru) a v oblasti zadávání veřej-
ných zakázek ve veřejné správě. 
OBSAh

•  Postup při auditu outsourcingu 
od přípravy auditu po formulaci 
závěrečné zprávy 

•  Vymezení pojmu outsourcing 
•  Legislativní požadavky na out-

sourcing, vč. požadavků ČNb tý-
kajících se outsourcingu v insti-
tucích působících na finančním 
trhu (bank, pojišťoven apod.)

•  Standardy „Best Practice“
•  Procesní mapa (konkrétního pří-

padu outsourcingu)
•  Problémy spojené s outsourcingem
•  Rizika outsourcingu
•  Požadavky na řídicí a kontrol-

ní systém
•  Smluvní ujednání týkající se out-

sourcingu 
ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

24. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Vymezit jednotlivé typy zakázek 
IA v souladu se Standardy, tj. jak 
ujišťovací, tak konzultační. V rám-
ci detailnějšího přehledu je před-
ložen přehled různých druhů audi-
tů zaměřených na ověřování sou-
ladu a výkonnosti jak systémů, tak 
operací. Je vysvětlen rozdíl mezi 
nimi a obvyklé schéma procesu 
od plánování přes realizaci po re-
porting a následný monitoring. Po-
dobně je vysvětlen přístup k pora-
denským a ostatním typům audit-
ních zakázek.

OBSAh

•  Přehled zakázek interního auditu
•  Ujišťovací zakázka
•  Konzultační zakázka
•  Ostatní typy zakázek

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška

23. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Martin Dohnal

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky jak komuniko-
vat výsledky interního auditu, ze-
jména jak projednávat zprávu z in-
terního auditu se zákazníkem a zís-
kávat zpětnou vazbu.

OBSAh

•  Komunikace výsledků – zpráva
•  předběžná komunikace se zá-

kazníkem
•  komunikace postupových cílů
•  komunikace závěrečného výstu-

pu (zprávy)
•  distribuční schema výstupů
•  získávání zpětné vazby/reakce 

od managementu

ČASOvý rOzvrh

13.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14454
číslo semináře (variabilní symbol) 

14453

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

vEřEJnÉ 
zAKázKY II

»

AUDItY 
PrOJEKtOvÉhO 
řízEní

•  Změnové projekty v DV, projekty 
eDU, projekty eTe, 

•  Inženýring ŠPI, projekty výstav-
by elektráren

•  Bezpečnost ICT versus projekty

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

29. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jiří Hinner, Ph.D.
ČeZ

úrOvEň

Pro začátečníky a středně pokroči-
lé auditory.

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
zabývající se projektovým řízením 
ve svých společnostech.

Cíl SEMInářE

Objasnit audity a osvojit si me-
todiku provádění auditů v oblas-
ti projektového řízení se zaměře-
ním na ICT projekty a technické 
projekty.

OBSAh

•  SW inženýrští, životní cyklus SW 
produktu

•  Životní cyklus ICT projektu, 
•  Metodiky projektování
•  PMI/PMBOK
•  PRINCE2
•  ISO 10006:2005. 
•  COBIT 4.1 pro projektové říze-

ní, mapování CObIT 4.1 na PM-
bOK, ITIL

•  Řízení příležitostí a projektů, 
Portfolio management ve Skupi-
ně ČeZ

•  Případové studie:
•  Audit „Projektové řízení v ICTS“
•  Follow Up Následný Audit „Pro-

jektové řízení v ICTS“
•  ICT služby pro DV
•  ICT služby pro Skupinu ČEZ

29. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Markéta Adámková
Ing. Markéta Sahulová
MINISTeRSTVO PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ

úrOvEň

Pro pokročilé

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy a ve-
řejných financí, jakými jsou orga-
nizační složky státu a jimi zřízené 
organizace, územní samosprávné 
celky a jimi zřizované organizace, 
veřejnoprávní korporace.

Cíl SEMInářE

Seminář seznámí účastníky s širší-
mi princip zadávání veřejných za-
kázek a s častými pochybeními 
v zadávacím řízení.

OBSAh

•  Zvláštní instituty u veřejných za-
kázek

•  Předmět kontroly
•  Kontrolní činnost ex ante a ex 

post u veřejných zakázek 
•  Nejčastější pochybení
•  Rozhodovací praxe Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže
•  Soudní judikatura
•  Praktické cvičení posouzení po-

chybení

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14456
číslo semináře (variabilní symbol) 

14455

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

nEJČAStěJší ChYBY 
PřI rEAlIzACI 
PrOJEKtů 
SPOlUFInAnCOvAnýCh 
z rOzPOČtU EU

COntrOl OBJECtIvES 
– vYSvětlEní POJMU 
A JEhO PrAKtICKÉ 
vYUŽItí PrO tvOrBU 
PrOgrAMU AUDItní 
zAKázKY

»

OBSAh

•  Nejčastější chyby mimo oblast 
veřejných zakázek při realiza-
ci projektů spolufinancovaných 
z rozpočtu eU – seminář

•  prezentace příkladů na uvede-
né téma

•  nastínění možných dopadů chyb 
v realizaci na financování pro-
jektu

•  diskuse nad dotazy účastníků 
semináře

•  Nejčastější chyby při zadává-
ní veřejných zakázek u projektů 
spolufinancovaných z rozpočtu 
eU – případové studie

•  řešení případových studií 
na uvedené téma

•  nastínění možných dopadů chyb 
v zadávání VZ na financování 
projektu

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

30. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Marek brychcín

úrOvEň

Pro pokročilé

UrČEnO PrO

Vedoucí pracovníky a interní audi-
tory v organizacích veřejné správy 
a veřejných financí, jakými jsou or-
ganizační složky státu a jimi zříze-
né organizace, územní samospráv-
né celky (kraje, Magistrátní města, 
obce) a jimi zřizované organizace.

Cíl SEMInářE

Nejčastější chyby mimo oblast ve-
řejných zakázek při realizaci pro-
jektů spolufinancovaných z rozpoč-
tu eU – seminář
•  na konkrétních případech vy-

světlit nejčastější chyby při re-
alizaci projektů spolufinancova-
ných z rozpočtu eU (mimo ob-
last zadávání veřejných zakázek) 
– např. analýza nákladů a pří-
nosů a výpočet finanční mezery 
projektu, veřejná podpora, dosa-
hování cílů projektu, způsobilost 
nákladů, položky snižující způso-
bilé náklady, náklady fakturova-
né propojenými osobami

Nejčastější chyby při zadávání ve-
řejných zakázek u projektů spolufi-
nancovaných z rozpočtu eU – pří-
padové studie
•  na konkrétních případech vy-

světlit nejčastější chyby při zadá-
vání veřejných zakázek v kontex-
tu jak českého Zákona o zadává-
ní VZ, tak Směrnic eU o koordi-
naci postupů při zadávání VZ¨

30. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Praktikující interní auditory

Cíl SEMInářE

Lektor seznámí účastníky se zása-
dami pro účinné plánování jednot-
livých auditních zakázek. Vysvětlí 
pojem Control Objective (cíl řízení 
a kontroly) a jeho využití při identi-
fikaci cílů auditu. Na ukázce jedno-
ho zadání procvičí s účastníky jak 
na sestavení zadání od identifika-
ce rizik, přes formulaci Control Ob-
jectives až po identifikaci cílů au-
ditu. Na závěr semináře se na vy-
braných typech auditů účastní-
ci seznámí s praktickými cíli řízení 
a kontroly využitelnými pro tvorbu 
zadání auditů.

OBSAh

•  Plánování jednotlivých auditních 
zakázek 

•  Tvorba zadání s využitím Control 
Objectives

•  Procvičení práce s Control Ob-
jectives

•  Praktické příklady cílů říze-
ní a kontroly z pohledu interní-
ho auditora

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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číslo semináře (variabilní symbol) 

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14457

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

hOSPODárnOSt, 
EFEKtIvnOSt 
A úČElnOSt 
v KOntExtU 
POSUzOvání 
výKOnnOStI Orgánů 
vEřEJnÉ SPrávY

»

•  Praktické cvičení na tvor-
bu auditní otázek zaměřených 
na zkoumání 3e

•  Příklady slabé výkonnosti u orga-
nizací, programů a projektů zjiš-
těné NKÚ

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

31. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Štefan Kabátek
NeJVyŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Určeno zejména pro interní audito-
ry a další zaměstnance úřadů a in-
stitucí veřejné správy, kteří odpoví-
dají za výkonnost své organizace.

Cíl SEMInářE

Seminář napomůže zlepšit orienta-
ci v dané problematice zaměstnan-
cům úřadů a institucí veřejné sprá-
vy, kteří realizují audit na základě 
hledisek 3e nebo se na něj připra-
vují. Současně může přispět těm, 
kteří chtějí zlepšit dosavadní za-
běhnutý způsob řízení organizace 
a zvýšit její výkonnost.

OBSAh

•  Přístupy k sledování a hodnoce-
ní výkonnosti organizací veřej-
né správy (Mezinárodní auditní 
standardy INTOSAI, NKÚ, dob-
rá praxe)

•  Obecně závazné právní předpisy 
související s výkonností orgánů 
veřejné správy

•  Tvorba kritérií 3E (hlediska hod-
nocení 3e  včetně kritérií a uka-
zatelů pro jejich sledování a vy-
hodnocování – základní principy, 
zdroje kritérií, výkonnostní para-
dox a nejčastější problémy)

•  Logický rámec projektu a vazba 
na 3e (strategická a operaciona-
lizovaná úroveň řízení) zK
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14459
číslo semináře (variabilní symbol) 

14458

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PErSOnální 
A OrgAnIzAČní 
AUDIt 

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

COMPlIAnCE 
– PrAKtICKý 
výKOn A vztAh 
K IntErníMU 
AUDItU

»

3. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Doc. Ing. Jan Urban, CSc.
CONSILIUM GROUP, PF UK 

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Seminář je určen manažerům 
a specialistům z oblasti vnitřního 
auditu, personálního řízení, orga-
nizačního rozvoje i dalších oblastí 
zabývajících se zvyšováním kvali-
ty lidských zdrojů, optimalizací or-
ganizačních struktur a zvyšováním 
účinnosti řízení.

Cíl SEMInářE

Seznámit se s cíli, metodami, zá-
věry a doporučením personálního 
a organizačního auditu, zabývají-
cích se kvalitou lidských zdrojů, 
organizačním uspořádáním a per-
sonálními kapacitami podniků 
i veřejných organizací, včetně prá-
ce s jejich výsledky. 

OBSAh

•  Personální a organizační audit, 
jeho význam a funkce

•  Cíle, metody a doporučení per-
sonálního (manažerského) a or-
ganizačního auditu

•  Práce s výsledky personálního 
a organizačního auditu

•  Optimalizace organizačního 
uspořádání a personálních kapa-
cit, zeštíhlování organizací

•  Ukázky doporučení personálních 
a organizačních auditů

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Spolupráce s dalšími úseky – in-
terní audit, risk management

•  Nové trendy regulace EU v ob-
lasti řídicího a kontrolního sys-
tému

•  ESMA Guidelines pro činnost 
compliance

• Problematika outsourcingu
•  Politika „Znej svého klienta“ 

(Know your Customer)
• Kontrola klienta
• Investiční dotazníky & PRIPS
• Aspekty ochrany osobních údajů
• Střety zájmů
•  Požadavky odbornosti osob

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

31. říJnA 2014

PřEDnášEJíCí

JUDr. Jiří Heneberk 
jednatel a partner 
COMPLeX

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Management, interní auditory, 
compliance manažery

Cíl SEMInářE

během tohoto semináře získáte 
základní know how nezbytné pro 
profesionální řízení a správu pro-
cesu zajištění regulatorního soula-
du a compliance funkce. Cílem se-
mináře je také získat informace 
o strategii, konceptu, pojetí a good 
practices compliance, včetně jeho 
rostoucího významu jako součásti 
Corporate Governance.

OBSAh

•  Právní rámec činnosti Compli-
ance

•  Interní organizace činnosti Com-
pliance, nastavení odpovědností, 
střet zájmů

•  Přehled regulatorních požadav-
ků a právních předpisů – Com-
pliance grids

•  Zajištění souladu vnitřní předpi-
sové základny s požadavky re-
gulátora

•  Externí a interní informační po-
vinnosti, reporting

•  Hodnotící zprávy pilířů vnitřního 
řídicího a kontrolního systému

•  Sjednocení režimu systému 
vnitřní kontroly dle nové regulace
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14461
číslo semináře (variabilní symbol) 

14460

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PrAKtICKÉ 
UPlAtňOvání 
DOPOrUČEní  
2320-3: AUDItní 
výBěrY

zvláDání StrESU 
A EFEKtIvItA 
PráCE

»

•  Co to je statistický a nestatistic-
ký vzorek

•  Jaké jsou techniky výběru vzor-
ku (náhodný výběr, MUS, strati-
fikovaný výběr, výběr pro šetře-
ní vlastnosti, výběr pro šetření fi-
nančních údajů, záměrný výběr, 
zjišťovací výběr)

•  Jak postupovat při testech soula-
du a testech podstatných údajů.

•  Jak postupovat při stratifikaci
•  Co je tolerovatelná a očekáva-

ná chyba
•  Jaké má v auditu výběrové rizi-

ko podoby.
•  Jaký je rozdíl mezi auditováním 

nepřetržitým a auditováním po-
mocí vzorku

•  Co by měl auditor při formula-
ci závěrů zvážit a jak by měl po-
stupovat

•  Praktické příklady k výše uvede-
ným otázkám. 

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška  
a praktické příklady užití

4. lIStOPADU 2014 

PřEDnášEJíCí

Mgr. František Orság, CIA

UrČEnO PrO

Auditory a vedoucí útvarů, kteří se 
podílejí na zpracovávání auditor-
ských zpráv.

Cíl SEMInářE

Vyzbrojit účastníky aktualizovaný-
mi informacemi a dovednostmi, 
které se týkají nového Doporučení 
pro praxi interního auditu 2320 – 
3: Auditní výběry.
Toto doporučení se týká oblas-
ti zpracování dat (jak statistické-
ho tak i nestatistického) a inter-
ní auditoři by ho měli aplikovat při 
zpracovávání dat získaných při au-
ditní činnosti a při formulaci závě-
rů do zpráv z jejich činností a měli 
by s těmito daty argumentovat při 
prezentacích závěrů svých zpráv.

OBSAh

•  Vztah Doporučení pro praxi in-
terního auditu 2320 – 3: Audit-
ní výběry (vzorky) ke Standar-
dům pro IA

•  Postupný rozbor 20 zásad, které 
jsou obsahem tohoto doporuče-
ní, při kterém budou zodpověze-
ny následující dotazy:

•  Co považujeme za auditní vzorek
•  Kdy auditní vzorek použít
•  Co znamenají pojmy dostateč-

nost, spolehlivost, relevantnost 
a užitečnost u auditních důkazů.

•  Čím je při auditu základní sou-
bor, výběrové riziko.

3. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Hana Ondrušková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Tohle se týká doslova všech… 

Cíl SEMInářE

Vypořádat se se vším tím tlakem, 
spěchem a stresem a osvojit nebo 
připomenout si řadu užitečných 
doporučení, jak mnohem efektiv-
něji zvládat práci a úkoly. 

OBSAh 

•  Co dělat, když to na mě všech-
no padá? Jak získat zpět kontro-
lu nad situací?

•  Desatero obrany proti stresu
•  Jak přestat odkládat věci a ko-

nečně se pustit i do těch nejne-
příjemnějších věcí

•  „Já nejlíp pracuju pod tlakem“ 
co skutečně způsobuje prá-
ce pod tlakem a jak se s tím vy-
pořádat

•  Desatero efektivní práce
•  Jak pracuje mozek? Jak využít 

jeho potenciál naplno?
•  Jak zvládnout vyrušení a pří-

val úkolů?
•  Jak si vymezit hranice a umět 

slušně odmítnout?
•  Řada typů a doporučení „aby to 

odsýpalo“ 

ČASOvý rOzvrh 

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14463
číslo semináře (variabilní symbol) 

14462

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PříPADOvÉ 
StUDIE – AUDItY 
tEChnICKÉ 
výKOnnOStI ICt

IntErní AUDItY 
OD A DO z + 
ExtErní AUDIt 
v OrgAnIzACI

5. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jiří Hinner, PhD. 
ČeZ

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
zabývající se infrastrukturou a ar-
chitekturou ICT svých společnos-
tech.
Level: pokročilí auditoři ICT 

Cíl SEMInářE

Na příkladech objasnit a osvojit si 
metodiku provádění auditů tech-
nického portfolia ICT a výkonnosti 
systému SAP zajišťující informač-
ní podporu business procesům. 
Podělit se o praktické zkušenosti 
z technických auditů ICT.

OBSAh

•  Uvedení do problematiky, archi-
tektura a infrastruktura ICT, rá-
mec TOGAF

•  Případové studie:
•  Audit technologického portfo-

lia ICT
•  Měření výkonnosti systému SAP
•  Technický informační systém pro 

Distribuci a GIS

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

4. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ludmila Jiráňová
ČHMÚ

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory začínající, pokroči-
lé i pro vedoucí pracovníky.

Cíl SEMInářE

Seminář je zaměřen na práci 
od plánování až po vyhodnocení + 
externí audit v organizaci.

OBSAh

•  Základ – normy, předpisy (záko-
ny, Příručka kvality),

•  Dokumentace k interním audi-
tům (IA),

•  Plánování, sestavování schvalo-
vání IA,

•  Přípravné práce IA a provádění 
na místě,

•  Zakončení IA – shoda x neshoda,
•  Zpracování spisu IA, předávání 

a vyhodnocení,
•  Praktická ukázka sestavení pro-

cesů k výše uvedeným činnos-
tem,

•  Externí audit – výběr organizace 
(společnosti), komunikace, sta-
novení programu a termínu, prů-
běh a vyhodnocení + závěreč-
ná zpráva

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14464

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»

PříStUPY IntErníhO 
AUDItU K hODnOCEní 
úČInnOStI vnItřníhO 
KOntrOlníhO 
SYStÉMU vE vEřEJnÉ 
SPrávě

OBSAh

•  Právní požadavky na vnitřní kon-
trolní systém organizací VS

•  Formalizované nastavení VKS, 
úprava odpovědností, zásad 
a postupů

•  Hodnocení účinnosti VKS inter-
ním auditem:

•  posouzení souladu
•  naplňování kritérií účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti 
•  Příklady interního auditu souladu 

nastaveného VKS
•  Předběžná řídicí kontrola příjmů
•  Předběžná řídicí kontrola výdajů
•  Průběžná a následná řídicí kon-

trola
•  Dodržování 3E, vyloučení nebo 

zmírnění rizik

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

6. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory připravující se 
na provedení auditu VKS, řídicí 
pracovníky odpovědné za VKS.

Cíl SEMInářE

Úvodem semináře budou vysvětle-
ny legislativní požadavky na vnitř-
ní kontrolní systém organizací ve-
řejné správy, včetně aktuálních 
změn rozpočtových pravidel a no-
velizace zákona o finanční kont-
role ve VS. Na základě zkušenos-
tí lektora a uznávané praxe bude 
probrána formalizace VKS v orga-
nizaci, zejména úprava odpověd-
ností, nastavení zásad a vyme-
zení postupů ve vnitřních předpi-
sech, a dále způsob definování kri-
térií 3e v podmínkách VS. V rámci 
hodnocení účinnosti VKS interním 
auditem budou účastníci seznáme-
ni s přípravou a výkonem interní-
ho auditu v souladu s požadavky 
právních a vnitřních předpisů, a to 
jak v oblasti řídicí kontroly, tak při 
využívání kritérií účelnosti, efektiv-
nosti a hospodárnosti při nakládá-
ní s veřejnými prostředky zejmé-
na v oblasti veřejných zakázek. Vý-
klad bude doplněn příklady zjiště-
ných nedostatků z praxe.
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14466
číslo semináře (variabilní symbol) 

14465

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

IMPlEMEntACE 
IntEgrOvAnÉhO 
SYStÉMU řízEní rIzIK 
vE SPOlEČnOStECh – 
nEBAnKOvní SEKtOr

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)»

MEtODIKA výKOnU 
říDICí KOntrOlY – 
POhlED AUDItOrA 
(certifikovaný kurz dle 
zákona 312/2002 Sb.)

7. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

JUDr. eduard Jeleň, CIA, CRMA 
ČeSKÉ DRÁHy
úrOvEň

Pro všechny úrovně
UrČEnO PrO

Risk manažery, interní auditory, 
analytiky rizik a další vedoucí pra-
covníky zabývající se problemati-
kou implementace a fungování sys-
tému řízení rizik ve společnosti.
Cíl SEMInářE

Seznámit posluchače s praktický-
mi zkušenostmi z implementace 
Risk Managementu ve společnos-
tech nebankovního sektoru.
OBSAh

•  Poskytnout informativní přehled 
o integrovaném systému řízení 
rizik ve Skupině ČD

•  Prezentovat praktické zkušenos-
ti z implementace „Risk Manage-
mentu“ ve společnostech neban-
kovního sektoru. 

•  Základní východiska (legislativa) 
a harmonogram implementace 
(projekt Corporate Governance) 

•  Základní dokumentace systému 
řízení rizik

•  Hlavní dokumenty – karta rizi-
ka, katalog rizik. IS/IT podpora 
v systému řízení rizik 

•  Ukázat praktické zkušenos-
ti a základní metody oceňová-
ní rizik

•  Monitoring, reporting aktuální ri-
zikové pozice vedení – zdůraznění 
významu řízení rizik pro společnost 

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

OBSAh

•  Princip řídicí kontroly
•  Vysvětlení základních pojmů 
•  Legislativní a metodické dopo-

ručení
•  Vysvětlení finančních a majetko-

vých operací jako celku a rozdě-
lení na kontrolu dílčích operací

•  Pověření k řídicí kontrole
•  Limitovaný a individuální příslib
•  Výkon řídicí kontroly ve finanč-

ních a majetkových operací
•  Závazky (objednávky, smlou-

vy); výdaje (faktury došlé, pla-
tební poukazy, platební výdaje, 
transfery)

•  Nároky (faktury vydané, správní 
poplatky, sankce, penále, poru-
šení rozpočtové kázně)

•  Příjmy (hotovostní platby, bezho-
tovostní platby)

•  Majetkové operace (bezúplatné 
převody majetku, směny, dary, 
výpůjčky majetku)

•  Doklad o provedení řídicí kon-
troly

•  Povinné náležitosti, typy dokla-
dů; archivace

•  Specifika řídicí kontroly v růz-
ných organizací

•  Organizační složky státu; územní 
samosprávné celky; příspěvkové 
organizace; malé organizace

•  Řídicí kontrola a informační sys-
témy

•  Diskuze nad problematikou  
praxe 

•  Praktické příklady řešení

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

6. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Michal Hájek
DyNATeCH

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí pracovníky organiza-
ce zodpovědné za nastavení řídicí 
kontroly v organizaci, vedoucí pra-
covníky ve funkci příkazce opera-
ce, osoby zodpovědné za rozpo-
čet a účetní v organizacích veřej-
né správy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (kraje, měs-
ta, obce) a jimi zřizované (příspěv-
kové) organizace.

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s novým metodickým do-
poručením Ministerstva financí 
– Centrální harmonizační jednotky 
s výkonem řídicí kontroly v organi-
zacích veřejné správy. Seminář cílí 
na všechny typy organizací (OSS, 
ÚSC, PO, malé organizace), vy-
světluje jejich specifika pro výkon 
řídicí kontroly a poskytuje praktic-
ký návod k výkonu řídicí kontro-
ly na příkladech nejběžněji použí-
vaných typů finančních a majetko-
vých operací. Součástí semináře je 
diskuze nad problematikou praxe 
při výkonu řídicí kontroly a sdílení 
dobré praxe. Seminář je akredito-
ván MV ČR. 
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cena člen / nečlen ČIIA

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

AKO PíSAť 
SPrávY 
z vYšEtrOvAnIA 
PODvODU

AUDIt OBěhU 
úČEtníCh 
DOKlADů

»

číslo semináře (variabilní symbol) 

14468

cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

číslo semináře (variabilní symbol) 

14467

10. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Ing. Milena Kapustíková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Zamestnancov zaoberajúcich sa 
vyšetrovaním podvodov v najmä fi-
nančných inštitúciách (napr. fraud 
analytik, interný auditor)..

Cíl SEMInářE

Osvojiť si základné požadavky ku 
písaniu správy z vyšetrovania pod-
vodov vo finančných inštitúciách 
(best practice).

OBSAh

•  Prípadová štúdia z bankového 
prostredia 

•  Charakteristika dobre napísanej 
správy z vyšetrovania podvodu

•  Príprava správy 
•  Štandardy na písanie správ
•  Bežné chyby pri písaní správ
•  Formát správy
•  Organizácia informácií v správe
•  Štruktúra správy

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

ních i daňových, včetně změn 
právních předpisů s účinností 
od 1. 1. 2014 pro vybrané účet-
ní jednotky

•  Praktické příklady možností ře-
šení oběhu účetních a daňových 
dokladů ve vybraných účetních 
jednotkách, v návaznosti na Or-
ganizační řád účetní jednotky

•  Praktická ukázka Směrnice 
o oběhu účetních dokladů

•  Archivace dokladů
•  Příklady dokumentace interní-

ho auditora v souvislosti auditem 
oběhu účetních dokladů

•  Postupy při auditu oběhu účet-
ních dokladů

•  Diskuse a dotazy 

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

7. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

blažena Petrlíková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované PO, 
úředníci z regionálních rad regionů 
soudržnosti. 

Cíl SEMInářE

Seznámit posluchače s právní 
úpravou obsahu a náležitostí do-
kladů a jejich oběhu v účetní jed-
notce a to v návaznosti na plat-
né právní předpisy k účetnictví vy-
braných účetních jednotek (OSS, 
ÚSC, PO, Státní fondy), právní 
předpisy k rozpočtovým pravidlům 
a právní předpisy upravujícími pro-
ces řídicí kontroly, tak aby s po-
mocí získaných dovedností moh-
li provádět výkon kontroly a inter-
ního auditu zaměřeného na ověřo-
vání dodržování zásad hospodaře-
ní s majetkem a úrovně prevence 
rizik ze ztrát, poškození nebo zne-
hodnocení majetku z důvodu ab-
sence regulace oběhu účetních do-
kladů.

OBSAh

•  Stručný přehled platných práv-
ních předpisů souvisejících 
s náležitostmi dokladů účet-



50

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14470
číslo semináře (variabilní symbol) 

14469

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

SYStEMAtICKÉ 
DělEní KAPACIt 
IA MEzI PrOCESY 
SPOlEČnOStI / 
OrgAnIzACE

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)»

AUDIt IS/It – 
PrO IntErní 
AUDItOrY, 
KtEří nEJSOU 
SPECIAlIStY It

12. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky bez rozdílu druhu spo-
lečnosti (komerce, veřejný sektor).

Cíl SEMInářE

Formou použití praktických pří-
padů ukázat možný přístup audi-
tu k procesům společnosti / orga-
nizace ve vztahu k jejímu poslání / 
předmětu podnikání.

OBSAh

•  Zhodnocení rizik ve společnosti 
(organizaci)

•  Plán útvaru;
•  Plán zakázky – definice rozsahu;
•  Výkon procesního auditu;
•  Formulace výsledků;
•  Komunikace s managementem;
•  Praktické pomůcky pro výkon 

auditu.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Potřebné úvodní informace (do-
mény, servery, seznam zaměst-
nanců, používané aplikace)

•  Výběr uživatelů / skupin z MS 
WINDOWS

•  Jednoduchá prověrka zabezpe-
čení sítě 

•  Potřebné úvodní informace (se-
znam počítačů, serverů, popř. 
aktivních prvků)

•  Údaje o Vaší síti ve veřejně do-
stupných zdrojích

•  Prověrka řízení a organizace 
útvaru IS / IT

•  Opakované činnosti ve správě  IS 
/ IT (zálohování, antiviry)

•  Helpdesk a vyřizování požadav-
ků uživatelů

•  Prověrka správy licencí
•  Druhy dokladů týkajících se po-

čtu licencí
•  Je nutný plný softwarový audit 

pro ověření licenční politiky v or-
ganizaci?

•  Další možnosti interního auditu 
v oblasti IS / IT

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška, 
která bude doplněna praktickým 
cvičením, notebooky si přinesou 
účastníci vlastní

10.–11. lIStOPADU 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan bukovský
ČeSKÁ eXPORTNÍ bANKA

úrOvEň 

Pro středně pokročilé

UrČEnO PrO

Interní auditory 

Cíl SEMInářE

Objasnit, jakými základními postu-
py lze auditovat útvar IS/IT.

OBSAh

•  Úvodní otázky
•  Proč auditovat útvar IS / IT ?
•  Outsourcing auditu, penetrační 

test, bezpečnostní management, 
nebo interní audit?

•  Bezpečnostní politiky a havarij-
ní plány

•  Cíle a postupy pro tvorbu bez-
pečnostních politik v organizaci

•  Doporučení dle BS 7799
•  Fyzická bezpečnost 
•  Zabezpečení výpočetních sálů 

a routerů
•  Zabezpečení proti připojení ci-

zích síťových karet
•  Prověrka zabezpečení počítače
•  Zabezpečení počítače na fyzic-

ké úrovni – bIOS, bootování, šif-
rování

•  Viry, spyware a další havěť
•  Základní pojmy ze sítí
•  Pasivní a aktivní prvky sítí
•  MAC adresa a IP adresa
•  LAN a WAN
•  Prověrka přístupových oprávnění
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14472
číslo semináře (variabilní symbol) 

14471

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

IMPlEMEntACE 
A tEStOvání 
KOntrOl DlE 
SOx

FEnOMÉn 
KOrUPCE v Čr

»

13. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Robert Kačer 
DUCK CONSULTING

úrOvEň

Mírně pokročilí

UrČEnO PrO

Pro interní auditory z komerč-
ní sféry 

Cíl SEMInářE

Popsat implementaci kontrolního 
rámce dle SOX, popsat jeho atri-
buty, zaměřit se na hlavní procesy, 
jejich popis a testování. 

OBSAh

•  SOX a COSO 2013 
•  Zákon SOX a jeho hlavní části
•  Příprava testovací dokumentace
•  Průběhový test, seznam kontrol
•  Příprava testovacích materiálů 
•  Kritické kontroly v jednotlivých 

procesech
•  IT kontroly
•  Všeobecné kontroly a jejich vý-

znam 

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

•  Sociálně – politické
•  Právní
•  Příklady výskytu korupce v rám-

ci správních činností a její indi-
kátory

•  Protikorupční politika, protiko-
rupční nástroje a protikorupční 
legislativa

•  Vazba korupce na trestnou čin-
nost ve veřejném a finančním 
sektoru, v daňové oblasti, a ná-
vaznost na legalizaci výnosů 
z trestné činnosti.

•  II. Případové studie korupce 
z prostředí veřejné správy a fi-
nančního sektoru

•  III. Diskuse a dotazy

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

12. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Pavel Kolman 

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a pracovníky – 
úředníky organizačních složek stá-
tu, státních příspěvkových organi-
zací, státních podniků, územních 
a samosprávních celků, organizač-
ních složek a právnických osob za-
ložených, nebo zřízených územ-
ními samosprávními celky, pokud 
vykonávají veřejnou správu.

Cíl SEMInářE

Seznámení s problematikou korup-
ce, jejími formami a příčinami vý-
skytu. Na dvou případových stu-
diích osvětlit mechanismy půso-
bení korupce, negativní dopady 
na společnost a možnosti a způso-
by obrany proti ní.

OBSAh

•  Výkladová část programu
•  Souvislosti vzniku korupce
•  Základní hlediska vzniku korupce
•  Prokorupční faktory 
•  Korupce – Úplatkářství 
•  Znaky korupce – 3 korupční sub-

jekty
•  Vývojové procesy a typy korupce 
•  Náhodná 
•  Systémová 
•  Negativní dopady korupce 
•  Ekonomické 
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14473

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»»

•  Výjimky z obecné neslučitelnosti 
veřejné podpory, příklady a apli-
kace.

•  Podpory malého rozsahu (de mi-
nimis) a centrální registr.

•  Dotazy, diskuze.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

nou podporu nezakládající & pra-
vidlo de minimis (200 000 eUR) 
a jeho využití. Současně bude 
na semináři představen Centrál-
ní registr podpor malého rozsahu, 
který se musí ze zákona vyplňovat 
dle změn platných od 1. 7. 2014.

OBSAh

•  Vymezení základních pojmů 
a vztahů.

•  Detailní rozbor jednotlivých defi-
ničních znaků včetně demonstra-
ce na některých rozhodnutích in-
stitucí eU.

•  Financování kultury z veřejných 
rozpočtů a pravidla pro veřejnou 
podporu. Rozbor financování kul-
turních festivalů, divadel, kultur-
ních památek aj. z pohledu pra-
videl pro veřejnou podporu. De-
monstrace na příkladech z Ma-
ďarska, Španělska, Polska a Ni-
zozemí.

•  Veřejné financování sportu a ve-
řejná podpora. Zaměření na fi-
nancování bazénů, sportovních 
areálů, sportovních klubů atd. 

•  Podpora podnikatelů z veřejných 
zdrojů a pravidla pro veřejnou 
podporu. Možné oblasti podpo-
ry. Veřejná podpora a hospodář-
ská (finanční) krize. 

•  Prodeje veřejného majetku 
a pravidla pro veřejnou podpo-
ru. Dovolené a zakázané způso-
by. Obrana proti spekulativním 
nabídkám. 

•  Budování infrastruktury a pravi-
dla pro veřejnou podporu. 

•  Služby obecného hospodářského 
významu (závazky veřejné služ-
by) a jejich užití ve veřejné sprá-
vě aj. 

IntErní AUDIt 
PrO DOtACE zE 
StrUKtUrálníCh 
FOnDů EU

13. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Petr Ptáček
MINISTeRSTVO PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ 

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory, auditory pověře-
ných auditních subjektů, představi-
telé územních samospráv, pracov-
níci a představitelé organizačních 
složek státu, příspěvkových organi-
zací, referenti majetkových odborů, 
představitelé společností pod kont-
rolou státu a územních samospráv, 
zaměstnanci a další osoby odpo-
vědné za regionální rozvoj a pod-
pory podnikatelů, zaměstnanci od-
povědní za problematiku Struktu-
rálních fondů, pracovníci kontro-
ly, podnikatelé, právníci, advokáti, 
ekonomové, pracovníci co rozho-
dují o vynakládání veřejných zdro-
jů, příjemci těchto zdrojů a dal-
ší zájemci o možnost využití veřej-
ných prostředků vzhledem k pra-
vidlům evropské unie a zachování 
efektivní hospodářské soutěže.

Cíl SEMInářE

Seminář bude zaměřen na praktic-
kou aplikaci auditu pravidel pro ve-
řejnou podporu v nejfrekventova-
nějších oblastech, kde dochází k fi-
nancování z veřejných zdrojů z po-
hledu způsobilosti výdajů. Sezná-
míme Vás s právním základem au-
ditu pro veřejnou podporu, definicí 
a praktickými příklady na rozhod-
nutích institucí eU. Opatření veřej-



53

cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14474

4 600 (s DPh 5 566)
5 000 (s DPh 6 050)

rIzIKO PODvODnÉhO 
JEDnání vE vEřEJnÉ 
SPrávě S DůrAzEM 
nA ODhAlOvání 
KOrUPCE 
A vArOvnÉ SIgnálY

»»

•  Výběr vzorku
•  Detailní testování: prověrka do-

kumentů a doplnění informací 
z dalších zdrojů

•  Role pracovních listů a rejstříku 
informací v rámci práce v terénu

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

ve spolupráci 
s KPMg Čr

•  Faktory podporující podvodné 
jednání – Cresseyho trojúhelník 
podvodného jednání (motivace x 
racionalizace x příležitost)

•  Podvodné jednání ve veřejné 
správě ČR: rizika, statistiky, va-
rovné signály

•  Riziko podvodného a korupč-
ního jednání při výkonu veřej-
né správy:

•  státní dotace
•  dotace EU
•  nakládání s majetkem
•  veřejné zakázky
•  Rozbor rizik, příklady z praxe, 

statistiky (pokud jsou dostupné), 
dodatečné informace o riziku ko-
rupce a podvodného jednání 
ve veřejné správě; varovné signá-
ly; základní přístupy k odhalová-
ní podvodů a korupce v jednotli-
vých oblastech

•  Metodologie šetření korupčního 
a podvodného jednání

•  Metodologie šetření korupčního 
a podvodného jednání – předsta-
vení lepší praxe; prvky forenz-
ních prověrek; promítnutí rizi-
ka korupce a podvodů do plánů 
prověrek (příprava plánu)

•  Odhalování korupce a podvodů 
v rámci kontrol

•  Analýza účetních dat jako zdroj 
informací v rámci auditů a kon-
trol, o nestandartních transak-
cích – dostupná účetní data jako 
zdroj informací o nestandartních 
transakcích; dostupné nástro-
je datové analýzy – výhody a ne-
výhody

•  Testy, které lze aplikovat 
na účetních záznamech s cí-
lem odhalit z hlediska podvodu 
a korupce potencionálně rizikové 
transakce (praktické příklady)

13.–14. lIStOPADU 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Mgr. Pavlína Saudková, CFe
KPMG ČeSKÁ RePUbLIKA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Kontrolory; další osoby dle potře-
by klienta

Cíl SEMInářE

Posílení schopnosti cílové skupiny 
odhalovat korupční jednání a jiné 
formy podvodů v procesu auditů 
a kontroly ve veřejné správě.

OBSAh

•  Definice a formy podvodného 
jednání

•  Podvodné jednání ve veřejné 
správě ČR: rizika, statistiky, va-
rovné signály

•  Metodologie šetření korupčního 
a podvodného jednání

•  Odhalování korupce a podvodů 
v rámci auditů a kontrol

•  Detailní obsah programu
•  Definice a formy podvodného 

jednání
•  Pojem korupce a podvodného 

jednání – kriminologická definice 
korupce; právní definice

•  Korupce v kontextu podvodného 
jednání – definice podvodu

•  Typologie podvodů
•  Podvodné finanční výkaznictví
•  Krádeže a zpronevěry
•  Korupce
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

číslo semináře (variabilní symbol) 

14477
číslo semináře (variabilní symbol) 

14476
číslo semináře (variabilní symbol) 

14475

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

KOMErČní 
BEzPEČnOSt

nOvÉ OBČAnSKÉ 
PrávO I.

úlOhA IntErníhO 
AUDItOrA PřI 
ExtErníCh 
KOntrOláCh 
A AUDItECh

18. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Radek Kučera

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory, pracovníky pově-
řené řízením bezpečnosti v organi-
zaci, interní vyšetřovatele.

Cíl SEMInářE

Komplexně seznámit posluchače 
s problematikou komerční bezpeč-
nosti v organizaci. 

OBSAh

•  Fyzická bezpečnost – přístupové 
a kamerové systémy, prověrka 
zaměstnanců, interní vyšetřování 
bezpečnostních událostí, vede-
ní investigativního interview, jak 
spolupracovat s policií, typologie 
pachatelů protiprávního jednání, 
nejčastější chyby při řešení inci-
dentů v organizaci.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

14. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

JUDr. Ing. Jan Vučka, CFe
advokát a konzultant CeNTRAL  
eUROPeAN ADVISORy GROUP

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Management, interní auditory 
a pracovníky právních oddělení

Cíl SEMInářE

Upozornit na novinky a rizika no-
vého občanského zákoníku a záko-
na o obchodních korporacích z po-
hledu firemních procesů a firem-
ní struktury. Seminář bude zamě-
řen především na jednání za spo-
lečnost.

OBSAh

•  Jednání za firmu
•  Struktura firmy
•  Slučitelnost funkcí
•  Odpovědnost členů orgánů
•  Uzavírání smluv
•  Výklad smluv
•  Zánik závazku
•  Formulářové smlouvy
•  Pracovní smlouvy
•  Kde jsou hlavní rizika
•  Jak upravit interní směrnice

 ČASOvý rOzvrh 

09.00–13.00 přednáška

14. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN
Linda Anušić, DiS
DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCe

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Začínající interní auditory

Cíl SEMInářE

Seznámit začínající interní audito-
ry s problematikou externích kont-
rol a auditů v organizaci s využitím 
zkušeností auditora jako interní-
ho průvodce kontrol na straně kon-
trolovaného /auditovaného subjek-
tu a externího kontrolora / audito-
ra. Seminář bude zaměřen na akti-
vity spojené s identifikací požadav-
ků a předkládání vyžádaných do-
kumentů, na nastavení pravidel jak 
vzájemné komunikace v průběhu 
kontroly, tak komunikace s vede-
ním organizace při zahájení, v prů-
běhu a při zakončení kontroly/au-
ditu. Lektoři se zaměří i na probrá-
ní modelové situace. 

OBSAh

•  Legislativní pravidla, kterými si 
externí kontroly a auditoři řídí.

•  Správné identifikování poža-
davků.

•  Komunikační strategie.
•  Praktické zkušenosti/modelo-

vá situace

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14479
číslo semináře (variabilní symbol) 

14478

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

PrAKtICKÉ 
UPlAtňOvání 
OPAtřEní 
PrOtI PrAní 
šPInAvýCh PEněz 
A MEzInárODníCh 
SAnKCí v Čr

PráCE IntErníhO 
AUDItOrA 
S ExCElEM 2010

»

•  Právní úprava (zákon č. 
253/2008 Sb. a 69/2006 Sb.) 
a související legislativa eU – zá-
kladní pojmy a aktuální vývoj

•  Jednotlivé povinnosti z pohledu 
nové legislativy a jejich praktic-
ké uplatnění 

•  Požadavky na interní předpisy 
•  Právní úprava uplatňování mezi-

národních sankcí a jejich vztah 
k zákonu č. 253/2008 Sb., po-
vinnosti z nich vyplývající při ob-
chodním a bankovním styku, po-
stupy k naplnění povinností a vy-
užití výjimek

•  Diskuze 

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

19. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Jiří Tvrdý

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Tzv. „povinné osoby“, jak je vyme-
zuje zákon č. 253/2008 Sb. Se-
minář tak ocení zejména zástup-
ci finančních a úvěrových institu-
cí včetně leasingových společností, 
zprostředkovatelé finančních slu-
žeb, leasingu, živ. pojištění, úvěrů 
či půjček, platební instituce, smě-
nárny, účetní firmy, auditoři, notáři, 
daňoví poradci, podnikoví poradci, 
kteří poskytují poradenské služby 
ve věcech kapitálové struktury, fúzí 
a koupě podniků, ale i obchodníci 
s nemovitostmi.

Cíl SEMInářE

Podat výklad zákona č. 253/2008 
Sb. a souvisejících právních no-
rem ČR a eU. Seznámit účastníky 
s českou i evropskou legislativou 
pro oblast AML/CFT a mezinárod-
ních sankcí (její výklad, zdroje in-
formací, zkušenosti z praktického 
uplatňování). Orientace v proble-
matice, ujasnění konkrétních po-
vinností a postupů při jejich plnění.

OBSAh

•  Úvod do problematiky
•  Činnost Finančního analytického 

útvaru Ministerstva financí ČR
•  Mezinárodní závazky a spolu-

práce 

18.–19. lIStOPADU 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Marie Miková
ARGeUS

úrOvEň

Pro středně pokročilé. Znalost zá-
kladních statistických funkcí

UrČEnO PrO

Pracovníky, kteří potřebují pracovat 
s datovými soubory excel ve tva-
ru Seznamu, Tabulky, Kontingenční 
tabulky a Kontingenčním grafem.

Cíl SEMInářE

Seznámit se s nástroji, metodami 
a funkcemi pro analýzu dat.

OBSAh

•  Vkládání dat pomocí Ověře-
ní dat, volba správného formátu 
dat, úprava importovaných dat,

•  Tvorba Kontingenční tabul-
ky (KT) a Kontingenčního gra-
fu (KG), Podmíněné formátová-
ní, Filtrování, Počítané pole, Po-
čítaná položka, Tvorba KT a KG 
z externích dat

•  Citlivostní analýza s daty pro 
různé scénáře, Tabulky dat (jed-
nocestné, dvojcestné), Hledá-
ní řešení

•  Tvorba formulářů pomocí ovláda-
cích prvků (pole se seznamem, 
zaškrtávací pole, posuvníky, čí-
selník)

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška 
Notebooky si přinesou účastní-
ci vlastní.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14482
číslo semináře (variabilní symbol) 

14481
číslo semináře (variabilní symbol) 

14480

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

úČEtnICtví – 
náStrOJ PrO 
KOntrOlní PrOCESY 
vE vEřEJnOSPrávní 
KOntrOlE

PrOvěřEní 
MzDOvÉ OBlAStI 
v OrgAnIzACI

AUDIt 
OPErAČníCh 
rIzIK

»

21. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

blažena Petrlíková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované orga-
nizace, pokud působí v oblasti ve-
řejnosprávní kontroly.

Cíl SEMInářE

seznámit posluchače se základní-
mi principy účetnictví podle jed-
notlivých typů příjemců prostředků 
z veřejných rozpočtů, tak aby s po-
mocí získaných dovedností moh-
li provádět výkon kontroly a inter-
ního auditu efektivně a cíleně, ze-
jména se zaměřením na racionali-
tu při výběru vzorků ověřovaných 
hospodářských operací.

OBSAh

 •  Stručný přehled právních předpi-
sů, podle nichž jsou příjemci do-
tací zřizováni, členství a členové 

•  Zdroje příjmů, výdaje, povinnost 
majetkového vkladu při založení, 
vypořádání výsledku hospodaře-
ní z minulých let

•  Základní principy účetnictví (bi-
lanční kontinuita, bilanční rov-
nováha, podvojnost účetních zá-
pisů, přehled o obsahu směrné 
účtové osnovy, orientace v číslo-

21. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Chmelík

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za mzdovou oblast.

Cíl SEMInářE

Mzdy, mzdové systémy, mzdové 
účetnictví a základní postupy pro 
ověření těchto oblastí.

OBSAh

•  Základní legislativa mzdové ob-
lasti

•  Mzdy, mzdové systémy
•  Mzdové účetnictví
•  Základní okruhy pro ověřování
•  Rizika, nedostatky a podvody 

v mzdové oblasti.
•  Specifika pro OVS (platy)

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

20. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Pavla Kostřibová, CIA
KOMeRČNÍ bANKA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory začínající i pokro-
čilé; vedoucí a kontrolní pracovní-
ky odpovědné za řízení či vyhod-
nocování operačních rizik ve spo-
lečnosti.

Cíl SEMInářE

Seminář je zaměřen na oblast ří-
zení operačních rizik z pohledu in-
terního auditu a specifika při jejich 
auditování. 

OBSAh

•  „Operační riziko“, co si pod tímto 
pojmem představit

•  Související legislativa, zejména 
v bankovnictví 

•  Zdroje operačních rizik a jejich 
řízení

•  Specifika auditování řízení ope-
račních rizik 

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14484
číslo semináře (variabilní symbol) 

14483

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

6 000 (s DPh 7 260)
6 400 (s DPh 7 744)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

rISK 
MAnAgEMEnt

úČEtnICtví  
PrO zAČátEČníKY

24. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Doc. Ing. Jiří Dudorkin CSc., MbA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Poskytnout souhrnný přehled 
o RM pro potřeby IA, vysvětlit sou-
činnost IA a RM a ukázat na prak-
tické zkušenosti s RM v podnicích 
a veřejné správě.

OBSAh

•  Koncept Risk managemen-
tu (RM)

•  Risk management v organizač-
ních strukturách

•  Techniky Risk managementu
•  IT podpora řízení rizik, doku-

mentace, komunikace
•  Praktické zkušenosti z realizova-

ných projektů
•  Spolupráce IA a RM

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

24.–28. lIStOPADU 2014

Týdenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Jana Stehlíková

úrOvEň

Pro začátečníky či mírně pokročilé

UrČEnO PrO

Pro podnikatele a všechny, kdo se 
potřebují orientovat v účetnictví 
a v účetních výkazech.

Cíl SEMInářE

Pochopení principu účetnictví, ori-
entace v příslušných právních nor-
mách, účtování běžných účetních 
případů. Seminář je rozdělen do blo-
ků, které na sebe navazují a prove-
dou posluchače na konkrétních pří-
padech účetnictvím podnikatelů 
od otevření po uzavření období.

OBSAh

1. den – rozvaha, druhy účtů, 
účtové osnovy, podstata zápisu 
na různé druhy účtů, demonstra-
ce zachycení období v předepsa-
né evidenci
2. den – zásoby, DPH (tuzemsko, 
eU, dovoz, vývoz)
3. den – majetek (pořízení, odpi-
sy, vyřazení)
4. den – zúčtovací vztahy (mzdy, 
časové rozlišení)
5. den – sestavení závěrky ze za-
dání (vyplnění výkazů rozvaha, vý-
kaz zisků a ztrát), sestavení daňo-
vého přiznání ze zadání, interpreta-
ce výkazů, základní ukazatele pro 
hodnocení účetní jednotky

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

vání účtových tříd, skupin a syn-
tetických účtů)

•  Praktické příklady využití účet-
nictví jako informačního systé-
mu při vyhledávání nesrovna-
lostí, výběru vzorků ke kontro-
le (k auditu) a vymezení význam-
nosti položek

•  Diskuse a dotazy 

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14487
číslo semináře (variabilní symbol) 

14486
číslo semináře (variabilní symbol) 

14485

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

Plán AUDItníhO 
PrOJEKtU / 
PrOJEKtOvÉhO 
řízEní AUDItníhO 
PrOJEKtU. 
WOrKShOP A

vYšEtřOvání 
PODvODů 
v PrAxI

CElOFIrEMní 
řízEní rIzIK 
A náSlEDná 
rEAlIzACE 
IntErníhO AUDItU

»

26. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Petr barnat, MbA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Poskytnout posluchačům informaci 
o možnostech přístupu k plánování 
auditních zakázek.

OBSAh

•  plánování zakázky IA
•  detailní příprava
•  předběžná analýza rizik/její 

upřesnění z dřívějších informací
•  příprava v týmu
•  komunikace s auditovaným
•  detailní plán/pracovní program 

auditní zakázky
•  příklady vzorových dokumentů 

používané v této etapě
•  přístup k případným změnám 

v pracovním programu na zákla-
dě předběžného hodnocení vý-
sledků auditu

•  Workshop – Audit A
•  nastínění modelové situace audi-

tu investičního projektu 
•  výběr procesu
•  možné postupy při plánování 

schůzek s auditovanými
•  tipy na dokumenty k prověření
•  požadované reportingové ná-

stroje
•  přístupu k formulaci závěrů z au-

ditu 

26. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Petr Kubík, CIA
bc. Miloš Kamarýt 
T-MObILe

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Určeno pro interní auditory, interní 
vyšetřovatele a ostatní pracovníky, 
kteří se chtějí zdokonalit ve vyšet-
řování podvodů a možnostech ře-
šení takových situací.

Cíl SEMInářE

Demonstrovat na praktických pří-
kladech jak lze postupovat v prů-
běhu vyšetřování podvodu, jakou 
techniku zvolit a jak pracovat se 
získanými poznatky.

OBSAh

•  Seminář obsahuje minimum te-
orie, téměř celou dobu se budou 
zpracovávat případové studie za-
ložené na skutečných případech 
vyšetřování podvodů z naší pra-
xe. Účastnici budou řešit a na-
vrhovat další postup na zákla-
dě získaných informací. Cílem 
je sdělit:

•  Jak správně zdokumentovat 
podvod

•  Jak řešit podvod s pachatelem 
(dohoda o náhradě škody, předá-
ní policii, atd.), výhody a nevý-
hody jednotlivých možností.

•  Naše zkušenosti s vyšetřováním 
podvodů.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

24.–25. lIStOPADU 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Radek Ščotka, MbA  
ARGeUS

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Pro interní auditory, zaměstnance 
odpovědné za řízení rizik, vedou-
cí pracovníky, kontrolní pracovníky, 
kteří zodpovídají za dílčí rizika.

Cíl SEMInářE

Cílem je předvést řízení rizik 
ve společnosti a vysvětlit kroky pro 
úspěšné nastavení rizikově oriento-
vaného interního auditu. Úkolem je 
poskytnout komplexní přehled ří-
zení rizik v různých typech společ-
ností s řadou příkladů. 

OBSAh

•  Celofiremní řízení rizik. 
•  Odpovědné osoby a vlastníci ri-

zik.
•  Příklady rizik ve firmách.
•  Význam mapy rizik, vstupy a vý-

stupy.
•  Plánování interních auditů dle ri-

zik.
•  Selhání a chyby při řízení rizik.
•  Význam globalizace rizik. 
•  Jak kontrolovat klíčová rizika?
•  Dokumentace interního auditora 

a risk managera.
•  Softwary pro provádění interních 

auditů a řízené rizik.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14488

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

úČEtnICtví PrO 
AUDIt (základní 
koncept, využití pro 
audit)

»

•  Možné chyby a rizika při sesta-
vování rozvahy

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

27. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Alena Mrkvičková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. 
Seminář v rámci Univerzity interní-
ho auditu.

Cíl SEMInářE

Seznámení se základními principy 
účetnictví, skladbou účetní závěrky 
a orientaci v informacích, poskyto-
vaných účetní závěrkou.Seznáme-
ní s  využitím informací účetní zá-
věrky pro práci interního audito-
ra, s interpretací informací i riziky 
v této oblasti.

OBSAh

•  Legislativní rámec finanční-
ho účetnictví se zaměřením 
na účetnictví podnikatelů

•  Základní zásady účetnictví (akru-
ální báze, princip nepřetržitého 
trvání účetní jednotky) a jejich 
praktická aplikace

•  Základní účetní metody a jejich 
aplikace v praxi

•  Základní principy oceňování a je-
jich dopady v praxi

•  Účetní jednotka a její vymezení
•  Účetní období, vymezení, změny 

účetního období
•  Informace, které poskytují jed-

notlivé části rozvahy
•  Zdroje informací v jednotlivých 

částech rozvahy
•  Interpretace informací, využití 

pro finanční analýzu

•  formulace konkrétních prověřo-
vaných hypotéz

•  jak dospět k dostatku relevant-
ních informací pro nezávislý ná-
zor auditora

•  demonstrace provázání hypotéz 
s auditními závěry 

•  příklady formulací v závěreč-
né zprávě

•  prezentace

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14490
číslo semináře (variabilní symbol) 

14489

1 600 (s DPh 1 936)
2 000 (s DPh 2 420)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

výBOrY  
PrO AUDIt

CO BY Měl věDět 
AUDItOr O vněJší 
KOntrOlE A nOvÉM 
KOntrOlníM řáDU 

»

28. lIStOPAD 2014 

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Špaček, CIA
úrOvEň

Pro všechny úrovně
UrČEnO PrO

Členy výborů pro audit, vedou-
cí útvarů interního auditu a interní 
auditory, vedoucí útvarů řízení ri-
zik, vedoucí útvarů compliance ve-
doucí kontrolních útvarů, a vedou-
cí pracovníky zajišťující kontrolu 
po linii řízení.
Cíl SEMInářE

Seznámit posluchače s funkcí vý-
borů pro audit, principy, obsahem 
a postupy jejich činnosti, vč. po-
žadavků na kvalitu interního audi-
tu (vč. Programu pro zabezpečo-
vání a zvyšování kvality interního 
auditu, interní a externí ověřování 
jeho naplňování) a modelem řídi-
cího a kontrolního systému COSO 
vč. modifikace z roku 2013.
OBSAh

•  Právní rámec zřizování a činnos-
ti výborů pro audit; standardy 
„Best Practice”

•  Model COSO vč. modifikace 
z roku 2013 

•  Dohled nad systémem vnitřního 
řízení a kontroly vč. interního au-
ditu a řízení rizik; hodnocení to-
hoto systému

•  Monitorování sestavování účet-
ních/finančních výkazů

•  Úloha při posuzování nezávislos-
ti a výběru statutárního auditora; 
faktory narušující nezávislost

ČASOvý rOzvrh

09.00–13.00 přednáška

•  Převzetí kontroly nadřízeným or-
gánem. 

•  Diskuse k právům a povinnos-
tem podle nového zákona, kont-
rolního řádu

•  Aplikace části první a čtvrté 
správního řádu v průběhu kon-
troly.

•  Vedení řízení, jednací jazyk, vy-
kázání z místa konání kontro-
ly aj.

•  Související právní předpisy, uta-
jované informace, osobní údaje, 
obchodní tajemství, 

•  oznamování podezření na trest-
ný čin.

•  Nesouhlas kontrolovaného s vý-
sledkem kontroly. Jak napsat ná-
mitky proti kontrolnímu zjištění. 
Nesouhlas s rozhodnutím orgánu 
veřejné správy o uložení sankce.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

27. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Miroslava Pýchová

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a zaměstnance, 
kteří vykonávají kontrolu nebo jsou 
kontrolováni orgány veřejné správy.

Cíl SEMInářE

Prakticky zaměřený seminář, při-
náší interním auditorům poznat-
ky pro usnadnění jejich konzultač-
ní funkce vůči vedoucím zaměst-
nancům v průběhu a po skončení 
kontrol prováděných orgány veřej-
né správy a pro případ spolupráce 
s externí kontrolou.

OBSAh

•  Oprávnění orgánů veřejné sprá-
vy ke kontrole, kdo může přijít 
na kontrolu.

•  Práva a povinnosti kontrolujících 
a kontrolovaných podle zákona 
č. 255/2012 Sb.,

•  o kontrole (kontrolním řádu), 
účinného od 1. ledna 2014.

•  Zahájení kontroly, práva a povin-
nosti při kontrole na místě. Nová 
úprava vyloučení pro podjatost. 
Pořizování zvukových a obrazo-
vých záznamů. Protokol o kont-
role, oprava nesprávností v pro-
tokolu a došetření věci. 

•  Mlčenlivost a zveřejňování infor-
mací o kontrole.

•  Přestupky a správní delikty kont-
rolovaných a povinných osob. 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14492
číslo semináře (variabilní symbol) 

14491

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

3 700 (s DPh 4 477)
4 100 (s DPh 4 961)

FOrEnzní 
IntErvIEW – 
rOzšířEná 
DvOUDEnní vErzE 
vČEtně vIDEí 
A trÉnInKU

úČEtnICtví  
PrO AUDIt 
(manažerské 
účetnictví)

»

OBSAh 

•  Role interview při forenzních še-
třeních

•  Jak plánovat interview
•  Jak vést interview
•  Příznaky lživé výpovědi
•  Příznaky pravdivé výpovědi
•  Kde se při interview nejčastě-

ji chybuje
•  Jak zaznamenávat interview 

a psát zprávy
•  Jak rychle odhadnout toto dru-

hého?
•  Jaký zvolit optimální přístup 

k danému člověku?
•  Jak se dostat přes obtížné mo-

menty – zablokování komunika-
ce, defenzivní nebo útočná pozi-
ce druhého, uzavření se, vyhro-
cení do konfliktu atd.

•  Jak získat důležité informace?
•  Příklady z praxe a jejich rozhor
•  Případové studie
•  Trénink na kameru

ČASOvý rOzvrh 

09.00–16.00 přednáška 

1.–2. PrOSInCE 2014 

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Hana Ondrušková
JUDr, Ing. Jan Vučka, CFe
advokát a konzultant CeNTRAL  
eUROPeAN ADVISORy GROUP

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní a externí auditory, forenzní 
účetní a specialisty na vyšetřování 
podvodného jednání.

Cíl SEMInářE

Naučit osvědčené techniky forenz-
ních interview, poskytnout návod 
na co nejúčinnější začlenění inter-
view do celkového plánu forenzní-
ho šetření.
Kompletně účastníky vybavit pro 
náročné komunikační situace 
a specifika práce forenzního inter-
view. Kurz je také zaměřen na zís-
kání dovedností, jak zbytečně ne-
vyprovokovat druhého a jak nechat 
„otevřené dveře“ získání důležitých 
informací zcela přirozenou cestou 
bez nátlaku a manipulace.
Kurz je veden velmi interaktivně 
a je zcela orientován na běžnou 
každodenní praxi účastníků. Uvidí-
te řadu příkladů, případových stu-
dií, které budou postupně rozebírá-
ny a na kterých budou vysvětlová-
ny situace. Součástí je také trénink 
na kameru. Díky tomu je efektivi-
ta kurzu maximální a veškeré infor-
mace jsou okamžitě použitelné. 

28. lIStOPADU 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Ladislav Tyll, Ph.D., MbA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory. Seminář v rámci 
Univerzity interního auditu.

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je analýza výkon-
nosti firmy pohledem manažer-
ského nikoli účetního zisku a dále 
představení metod efektivního fi-
nančního řízení firmy.

OBSAh

•  Podstata manažerského účet-
nictví

•  Rozdíl mezi účetními systémy 
(daňové, finanční, manažerské)

•  Efektivnost, hospodárnost, účin-
nost

•  Řízení podle cílů
•  Pojetí nákladů v manažerském 

účetnictví
•  Typologie nákladů
•  Standardní kalkulace nákladů
•  Moderní přístupy řízení nákladů
•  Řízení režijních nákladů
•  Problematika cestovních nákladů
•  Řízení nákladů kvality
•  Hodnotová analýza
•  Pojetí výnosů v manažerském 

účetnictví
•  Náklady a výnosy z hlediska roz-

hodování
•  Bod zvratu
•  Provozní páka

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14494
číslo semináře (variabilní symbol) 

14493

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PrAKtICKá 
rEAlIzACE 
AUDItU 
vnItřníCh 
PřEDPISů

AUDIt 
PErSOnálníCh 
rIzIK

»

3. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Veronika Jeřábková, 
Manažer kvality 
KONZeRVATOŘ A VOŠ J. JeŽKA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory, příp. pracovníky  
zabývající se správou vnitřních 
předpisů, manažery.

Cíl SEMInářE

Praktická příprava na výkon auditu 
zaměřeného na vnitřní předpisy:
•  Hierarchie vnitřních předpisů 
•  Přiměřenost předpisů
•  Aktuálnost z pohledu legislativy
•  Odpovědnosti stanovené 

ve vnitřních předpisech

OBSAh

•  Vymezení oblasti vnitřních před-
pisů

•  Standardní rozsah a hierarchie 
vnitřních předpisů, legislativ-
ní vazby

•  Návazné dokumenty
•  Metody přezkoumání přiměře-

nosti vnitřních předpisů
•  Proces přezkoumání vnitřních 

předpisů
•  Realizace auditu
•  Nejčastější nálezy k vnitřním 

předpisům 

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Motivace v rozporu se zájmy 
podniku 

•  Porušení „psychologické smlou-
vy“

•  Rizika přezaměstnanosti
•  Prevence personálních rizik

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

2. PrOSInCE 2014 

PřEDnášEJíCí

Doc. Ing. Jan Urban, CSc.
CONSILIUM GROUP, PF UK 

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabýva-
jícím se řízením podnikových rizik 
i personálním řízením a zvyšová-
ním kvality managementu. 

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je seznámit se 
s hlavními zdroji rizik spojených 
s lidským faktorem, především 
těm, kterým podniky většinou ne-
věnují systematickou pozornost. 
Jde především rizika spojená s ne-
vhodným výběrem a povyšováním 
zaměstnanců, nesprávným řízením 
jejich výkonu (zadáváním a kont-
rolou úkolů), nevhodným odměňo-
váním a chybnou motivací. Meto-
dou semináře je výklad, modero-
vaná skupinová diskuse a výměna 
zkušeností.

OBSAh

•  Hlavní zdroje personálních rizik
•  Rizika přijetí nesprávných osob
•  Rizika nevhodného povyšování 

zaměstnanců do vedoucí funkce 
(Peterův princip)

•  Rizika nesprávného řízení výko-
nu: nesprávné zadání a kontrola 
pracovních úkolů

•  Rizika spojená s nevhodným od-
měňováním
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číslo semináře (variabilní symbol) 

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14495

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

JAK PrOvÉSt 
FInAnČní AUDIt 
v OBlAStI MAJEtKU – 
OrgAnIzAČní SlOŽKY 
StátU; úzEMně 
SAMOSPrávnÉ CElKY 

»

•  Existenci majetku – že majetek 
existuje a je ve vlastnictví účet-
ní jednotky

•  Evidenci majetku – zda je úplná, 
správná, průkazné a osvědčuje 
v celém procesu vykázané sku-
tečnosti = průkaznost

•  Přírůstky x úbytky majetku – 
správnost schválení a zaúčtování 
ve správném účetním období

•  Ocenění majetku – zda je správ-
né a v souladu s obecnými práv-
ními předpisy

•  Zveřejnění – že všechny význam-
né skutečnosti byly řádně zve-
řejněny

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

3. PrOSInCE 2014 

PřEDnášEJíCí

Mgr. Pavel bláha
ÚŘAD PRÁCe ČR

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né správy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (kraje, Ma-
gistrátní města, obce) a jimi zřizo-
vané organizace.

Cíl SEMInářE

Prakticky provést účastníky kursu 
průběhem finančního auditu ma-
jetku.

OBSAh

•  Postup FA majetku:
•  Rozpočtové výdaje a příjmy 

v oblasti majetku
•  Finanční řízení oblasti majetku – 

vnitřní kontrolní systém
•  Správnost finančního vykázá-

ní majetkových operací – systém 
účetnictví včetně dodržení obec-
ně závazných předpisů (správ-
nost, úplnost, průkaznost…)

•  Vyjádřit stanovisko k účetním vý-
kazům

•  Podání zprávy o dalších vý-
znamných skutečnostech vedou-
cím OVS

•  Jak IA ověřuje (které doklady si 
vybírá a jaké skutečnosti na nich 
ověřuje)
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14497
číslo semináře (variabilní symbol) 

14496

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

tvOrBA 
AUDItOrSKýCh 
zPráv OD A DO z

OBChODní SPOlEČnOStI 
zAlOŽEnÉ úzEMníMI 
SAMOSPrávnýMI 
CElKY JAKO význAMnÉ 
POtEnCIální zDrOJE 
rOzPOČtOvýCh PříJMů

»

5. PrOSInCE 2014 

PřEDnášEJíCí

Ing. Radek Kánský, CIA

úrOvEň

Pro začátečníky a středně pokroči-
lé auditory

UrČEnO PrO

Interní auditory veřejného a sou-
kromého sektoru včetně vedoucích 
pracovníků útvarů interního auditu.

Cíl SEMInářE

Naučit účastníky semináře vytvá-
řet atraktivní a objektivní auditor-
ské zprávy, které uspokojí poža-
davky klientů interního auditu.

OBSAh

•  Nároky kladené na písemné vý-
stupy interního auditu

•  Zákazníci interního auditu
•  Ideální parametry zpráv z inter-

ních auditů
•  Čtivost a přitažlivost vytváře-

ných textů
•  Formulace auditorských zjištění
•  Identifikace rizik a jejich správ-

ná formulace
•  Vytvoření auditorských doporu-

čení a zabezpečení jejich imple-
mentace

•  Podklady k informacím uvede-
ným v auditorských zprávách 

•  Projednávání auditorských zpráv 
se zákazníky interního auditu 
a s auditovanými útvary

•  Nastavení metodiky tvorby audi-
torských zpráv

•  Příklady, praktické procvičení

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

•  Co by mělo být cílem dotací 
na nákup dlouhodobého majet-
ku – získaní bezplatného cizího 
zdroje financování, snížení pro-
dejních cen nebo krytí vyšších 
nákladů.

•  Dotace na nákup dlouhodobé-
ho majetku z pohledu jejich vli-
vu na sníženou tvorbu vlastních 
zdrojů pro budoucí investice – 
podhodnocená úroveň odpisů. 

•  Proč v případech dotací na ná-
kup dlouhodobého majetku pou-
žívat kalkulační odpisy při výpo-
čtu cenových kalkulací a při jed-
náních o prodejních cenách.

•  V soukromé praxi používané ná-
stroje na řízení dceřiných spo-
lečností.

•  Finanční, ekonomické a provoz-
ní ukazatele, kterými lze řídit 
v rámci ÚSC společnosti s pod-
statným vlivem (od rozpočtu 
a kalkulací, přes finanční a eko-
nomické ukazatele, po ukaza-
tele využívání vlastních kapacit 
v rámci strojů, budov, pozemků 
a pracovníků).

•  Úroveň využívání vlastních ka-
pacit a její zásadní vliv na efek-
tivnost.

•  Finanční a ekonomická analý-
za společností s rozhodujícím vli-
vem ÚSC (vybraných v rámci da-
ného školení), vyhodnocení zís-
kaných výsledků a definování 
potenciálních rezerv využitelných 
pro zvýšení efektivnosti těchto 
společností.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

4. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
ATACO CONSULTING

úrOvEň 

Pro všechny úrovně řízení

UrČEnO PrO

Určeno pro vedoucí pracovníky 
a interní auditory územních samo-
správných celků – ÚSC (krajů, sta-
tutárních měst a obcí) a jimi za-
ložených obchodních společnos-
tí (vodáren, tepláren, dopravních 
podniků, technických služeb, spor-
tovních zařízení aj.).

Cíl SEMInářE

Definování finančních, ekonomic-
kých a provozních podmínek po-
třebných pro zajištění co nejde-
fektivnějšího provozu obchodních 
společností založených územními 
samosprávnými celky (ÚSC), a tím 
i zajištění předpokladu vyšších 
rozpočtových příjmů plynoucích 
z těchto společností, případně sní-
žení rozpočtových výdajů s těmito 
společnostmi spojených.

OBSAh

•  Obecné principy finančního 
a ekonomického řízení obchod-
ních společností.

•  Specifika finančního a ekonomic-
kého řízení společností založe-
ných ÚSC.

•  Proč je efektivnost obchodních 
společností založených ÚSC čas-
to výrazně nižší než u soukro-
mých společností s obdobným 
zaměřením.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14499
číslo semináře (variabilní symbol) 

14498

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

šEStErO Fází 
IntErníhO 
AUDItU

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

APlIKACE záKOnA 
O KOntrOlE 
OD rOKU 2014

»

8. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Petr barnat, MbA
ČeZ

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy i komerčních organizacích.

Cíl SEMInářE

Poskytnout komplexní pohled 
na proces auditu v členění po jed-
notlivých fázích, včetně nastínění 
aktivit v jednotlivých fázích.

OBSAh

•  Plánování činnosti interního au-
ditu.

•  Příprava jednotlivých auditních 
zakázek (vč. praktického cvičení)

•  Výkon auditu.
•  Tvorba výstupů z auditu.
•  Ukončení auditu.
•  Monitoring nápravných opatření.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Zveřejňování informací o kont-
rolách

•  Vztah ke správnímu řádu

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška

5. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Marie Kostruhová

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Ústřední správní úřady, územní sa-
mosprávné celky

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je seznámit účast-
níky s novou právní úpravou , kte-
rá nabývá účinnosti k 1. 1. 2014., 
seznámit s právy a povinnostmi jak 
kontrolované tak i kontrolující sub-
jekty podle nových procesních pra-
videl podle kontrolního řádu při vý-
konu kontroly coby veřejnopráv-
ní činnosti.

OBSAh

•  Zahrnuje vysvětlení základních 
pojmů, působnost zákona, 

•  seznamuje s průběhem provádě-
ní kontroly a úkony předcházejí-
cí kontrole

•  vysvětluje možnosti přítomnosti 
přizvaných osob ke kontrole

•  práva a povinnosti kontrolované 
osoby a povinné osoby, možnosti 
podávání námitek

•  ukončení kontroly, povinnost ml-
čenlivosti, 

•  zveřejňování informací o kont-
rolách,

•  převzetí výkonu kontroly nadříze-
ným správním úřadem,

•  vstup na pozemky, do staveb 
a jiných prostor a další úkony 
související s výkonem kontroly 
dle nového kontrolního řádu



66

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14501
číslo semináře (variabilní symbol) 

14500

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 400 (s DPh 2 904)
2 800 (s DPh 3 388)

PrOgrAM PrO 
zABEzPEČEní 
A zvYšOvání KvAlItY 
IntErníhO AUDItU 
A JEhO vYUŽItí 
vEDOUCíM IntErníhO 
AUDItU

AUDIt úČEtní 
závěrKY 
vYBrAnýCh 
OrgAnIzACí

»

9. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA
eURODAN

úrOvEň

Pro pokročilé auditory

UrČEnO PrO

Vedoucí interního auditu, senior 
auditory 

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je seznámit ma-
nažery IA s naplňováním požadav-
ků standardů 1300, 1310 a 1311 
pro zabezpečení kvality činnosti in-
terního auditu a jeho hodnocení. 
bude vysvětlen přístup k sestavení 
Programu kvality na vzorových pří-
kladech, doporučený obsah, uplat-
ňované požadavky při řízení prá-
ce auditorů. Na popisu hodnoce-
ní IA krok za krokem budou účast-
níci seznámeni s postupy a zkuše-
nostmi z interního hodnocení do-
plněnými o příklady typických od-
chylek z praxe. 

OBSAh

•  Obsah a forma Programu pro za-
bezpečení a zvyšování kvality IA

•  Formalizace jednotlivých typů in-
terního a externího hodnocení 
kvality činnosti IA

•  Role a odpovědnost vedoucího 
interního auditu při uplatňování 
Programu kvality

•  Postupy a zkušenosti s interním 
hodnocením kvality činnosti IA

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00, přednáška

4. Výběr metod a nástrojů 
•  Testy spolehlivosti
•  Testy věcné správnosti
•  Vyhodnocení důkazních infor-

mací
•  Zpráva 
•  Případová studie

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška 

8.–9. PrOSInCE 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

Ing. Danuše Prokůpková- auditor 
č. oprávnění KAČR 0712

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né správy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (kraje, Ma-
gistrátní města, obce) a jimi zřizo-
vané organizace.

Cíl SEMInářE

Cílem dvoudenního semináře je se-
známit posluchače s cíli, metodami 
a postupy při auditu účetní závěr-
ky vybraných organizací (OSS- mi-
nisterstva a jim podobné organiza-
ce, Územní samosprávné celky tj. 
kraje, obce, Regionální rady a pří-
spěvkové organizace).

OBSAh

1. Rámec auditu účetní závěrky
•  Předmět, cíl, poslání, volba pří-

stupu
2. Vypovídací schopnost ÚZ
•  Ideový základ obsahu základních 

charakteristik účetní legislativy
•  Vliv konkrétních hospodářských 

transakcí na hodnotové para-
metry 

3. Proces auditu – fáze
•  Analytické postupy
•  Riziková analýza – vyhodnocení
•  Stanovení strategie
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14502

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)»»

IntEgrOvAnÉ 
řízEní rIzIK  
OD A DO z

•  Audit a hodnocení dosažené 
úrovně integrovaného řízení rizik

•  Praktické zkušenosti s realizova-
ných projektů – klíčové faktory 
úspěchu a hlavní překážky im-
plementace, časté mýty a blu-
dy o rizicích

•  Doplňkové informační materiály 
k integrovanému řízení rizik

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Organizace řízení rizik a její 
praktická realizace (tj. její prvky, 
aktéři a role, náplň činností, ob-
vyklé zatížení, nezávislost, vaz-
by na liniové řízení). Styčné body 
a spolupráce s IA. Příklad.

•  Cyklický průběh a fáze řízení ri-
zik, hlavní procesy a činnosti.

•  Identifikace rizik v praxi (zdro-
je, postup, techniky). Katalog ri-
zik – vzorový příklad.

•  Analýza rizik a jejich fakto-
rů (zdrojů, příčin atd.), závis-
lost rizik.

•  Hodnocení a měření významnos-
ti rizik (kritéria, stupnice, základ-
ní metody). 

•  Mapa rizik a její sestavení, gra-
fické varianty mapy, procvičení 
na příkladu.

•  Taktiky a postupy zvládání (za-
jišťování) rizik, návrh a realiza-
ce opatření.

•  Monitorování a vykazování, vzo-
rové výkazy, postupy a evidence, 
funkce včasného varování, časo-
vý průběh cyklu řízení rizik – pří-
klad.

•  Řízení specifických rizik (např. fi-
nančních) a jejich integrace

•  IT podpora řízení rizik – přehled 
vhodných řešení a softwaru, zá-
lohování a přístup

•  Dokumentace o řízení rizik 
(směrnice, manuály, jednací řády 
atd.)

•  Komunikace o řízení rizik, plán 
komunikace, vzdělávání

•  Kultura řízení rizik v organizaci 
a její rozvoj, potlačení „rizikové-
ho“ chování

•  Doporučený postup pro dosažení 
špičkové úrovně řízení rizik

10. PrOSInCE 2014 

PřEDnášEJíCí

Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MbA

úrOvEň 

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí pracovníky a interní au-
ditory, manažery / koordinátory / 
vlastníky / analytiky rizik a zájem-
ce z podniků i veřejné správy po-
třebující koncentrovaný přehled 
moderní praxe řízení rizik.

Cíl SEMInářE

Podat ucelený a koncentrovaný 
přehled současné praxe integro-
vaného řízení rizik s řadou prak-
tických příkladů a případů. Pře-
dat dlouhodobé zkušenosti z mno-
ha úspěšných projektů analýz, ná-
vrhů a realizací systémů řízení ri-
zik v podnicích a ve veřejné správě 
a i z realizovaných auditů řízení ri-
zik, konsolidací rizik ve skupině or-
ganizací, školení a koučování.

OBSAh

•  Základní pojmy, historie vzniku, 
podněty, přínosy a požadavky 
(např. zákonné) 

•  Integrovaný (komplexní) přístup 
k řízení rizik a jeho součásti

•  Současné standardy nejlepší 
praxe řízení rizik, terminologie, 
klasifikace, členění rizik do sku-
pin a kategorií.

•  Strategie, principy a politika ří-
zení rizik v podnicích a veřejné 
správě. Vzorový příklad politiky 
řízení rizik.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14504
číslo semináře (variabilní symbol) 

14503

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

AUDIt 
PříStUPOvýCh 
OPrávnění

OPrAvY, tEChnICKÉ 
zhODnOCEní, 
rEKOnStrUKCE 
A MODErnIzACE 
nEMOvItÉhO MAJEtKU 
v OrgánECh vEřEJnÉ 
SFÉrY

»

11. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Petr Grešl,  
Ing. Igor barva, CIA, CISA  
ROGIT
úrOvEň

Pro středně pokročilé

UrČEnO PrO

Seminář je určen pro interní audi-
tory s technickým zaměřením a se 
základní znalostí ICT a operační-
ho systému MS Windows a Acti-
ve Directory.

Cíl SEMInářE

Prakticky, na výpočetní technice, 
se seznámit se způsobem získá-
ní dat a jejich zpracováním v rám-
ci auditu přístupových oprávnění 
do IT systémů.

OBSAh

•  Identifikace cílů auditu přístupo-
vých oprávnění

•  Seznámení se s procesem říze-
ní přístupů na úrovni operačních 
systémů a aplikací

•  Seznámení se s technologie-
mi integrovaného řízení přístupů 
(PKI, SSO)

•  Příprava testů, definice cílů testů 
a zdrojových dat

•  Praktická ukázka získání přístu-
pových oprávnění z operačního 
systému a active directory

•  Praktické provedení testů v MS 
eXCeL

•  Formulace doporučení v oblasti 
řízení přístupů, dosažení efektiv-
ní správy přístupových oprávnění 

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

prostřednictvím vnitřního kont-
rol. systému

•  Přístupy IA k jednotlivým dru-
hům auditu (audity shody, soula-
du, výkonu, finanční)

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

10. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Mgr. Pavel bláha
ÚŘAD PRÁCe ČR

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né zprávy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (kraje, Ma-
gistrátní města, obce) a jimi zřizo-
vané organizace.

Cíl SEMInářE

Poskytnou základní sumu informa-
cí k procesu údržby nemovitého 
majetku v subjektech veřejné sféry.
Identifikovat nejvýznamnější rizi-
ka uvedeného systému a naznačit 
jejich systémové ošetření řídicím 
a kontrolním systémem. 
Ukázat přístupy IA k jednotlivým 
druhům auditu údržby nemovité-
ho majetku.

OBSAh

•  Zmapování procesu údrž-
by a oprav nemovitého majet-
ku od požadavku, přes realizaci 
procesu výběrových řízení, Kri-
téria 3e

•  Účtování investic, oprav, údržby 
a technického zhodnocení

•  Identifikace nejvýznamnějších 
v procesu údržby a oprav nemo-
vitého majetku v subjektech ve-
řejné správy a jejich eliminace 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14506
číslo semináře (variabilní symbol) 

14505

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

1 700 (s DPh 2 057)
2 100 (s DPh 2 541)

AUDIt 
InvEntArIzACE 
MAJEtKU

PrEvEnCE 
lEgAlIzACE 
výnOSů z trEStnÉ 
ČInnOStI 
A FInAnCOvání 
tErOrISMU

»

•  Evidence majetku v účetnictví, 
podle jednotlivých kategorií, ově-
řování správnosti oceňování ma-
jetku

•  Odpisový plán, jeho úloha
•  Praktické příklady řešení zázna-

mů, dokladujících provedení in-
ventarizace (záznamy písemné, 
v technické formě, smíšené)

•  Archivace záznamů o provede-
ných inventarizacích

•  Příklady dokumentace interní-
ho auditora v souvislosti auditem 
procesů inventarizace

•  Postupy při auditu 
•  Diskuse a dotazy 

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška

12. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

blažena Petrlíková

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky v organizacích veřej-
né správy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (kraje, Ma-
gistrátní města, obce) a jimi zřizo-
vané organizace.

Cíl SEMInářE

seznámit posluchače s právní 
úpravou inventarizace v návaznos-
ti na platné právní předpisy k účet-
nictví vybraných účetních jednotek 
(OSS, ÚSC PO), tak aby s pomocí 
získaných dovedností mohli prová-
dět výkon kontroly a interního au-
ditu zaměřeného na ověřování do-
držování zásad hospodaření s ma-
jetkem a úrovně prevence rizik ze 
ztrát, poškození nebo znehodnoce-
ní majetku. 

OBSAh

•  Stručný přehled platných práv-
ních předpisů souvisejících 
s procesem inventarizace ma-
jetku a závazků, včetně nových 
právních předpisů k inventarizaci 
ve znění od 1. 1. 2014

•  Inventarizace majetku podle jed-
notlivých druhů majetku (stálá 
aktiva, oběžná aktiva závazky), 
podrozvahových účtů, zůstatků 
na peněžních fondech aj.

11. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jitka Komárková
ČeSKÁ NÁRODNÍ bANKA

úrOvEň

Pro středně a více pokročilé

UrČEnO PrO

AML a compliance pracovníci, in-
terní auditoři a další zaměstnan-
ci bank, družstevních záložen a ži-
votních pojišťoven, kteří se podílí 
na zajištění a plnění AML/CFT po-
vinností.

Cíl SEMInářE

Zprostředkovat účastníkům se-
mináře pohled na stěžejní povin-
nosti, které vyplývají z AML zá-
kona a AML vyhlášky a doprovo-
dit je příklady nedostatků zjiště-
ných při výkonu kontrol na místě 
u výše uvedených povinných osob. 
Uvést dopady na účinnost a efek-
tivnost AML/CFT opatření a upo-
zornit na případné vzájemné sou-
vislosti. 

OBSAh

•  Hlavní povinnosti vyplývající 
z AML zákona a z AML vyhlášky 
(se zaměřením na kontrolu klien-
ta a pravidla přijatelnosti klienta)

•  Zpracování vnitřních předpisů 
k oblasti AML/CFT

•  Aktuální příklady nedostat-
ků zjištěných v rámci AML/CFT 
kontrolní činnosti a modelové 
případové studie

ČASOvý rOzvrh

09.00–14.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14508
číslo semináře (variabilní symbol) 

14507

1 500 (s DPh 1 815)
1 900 (s DPh 2 299)

1 900 (s DPh 2 299)
2 300 (s DPh 2 783)

ElEKtrOnIzACE 
výKOnU říDICí 
KOntrOlY – 
POMOC A náStrOJ 
PrO AUDItOrY

AUDIt SYStÉMU 
řízEní KOntInUItY 
ČInnOStí 
(Business Continuity 
Management)

»

•  Základní typy ŘK, 
•  Hlavní finanční a majetkové ope-

race.

SPeCIFIKA Řídicí KONTROLy 
V RŮZNýCH ORGANIZACÍ
•  Organizační složky státu, Územ-

ní samosprávné celky, Příspěv-
kové organizace,

•  Malé organizace.

Řídicí KONTROLA  
A INFORMAČNÍ SySTÉMy
•  Elektronický podpis, Časové ra-

zítko, Doklad o provedené řídicí 
kontrole, Střednědobá archivace.

UKÁZKA ŘeŠeNÍ
•  Malá organizace, Velká organi-

zace, ÚSC a jimi zřizované (pří-
spěvkové) organizace.

INTeGRACe eKONOMICKýCH 
SySTÉMŮ A NÁSTROJŮ PRO  
VýKON ŘK
DOPORUČeNÍ PRO PRAXI
DISKUZe A SDÍLeNÍ DObRÉ  
PRAXe 
•  Praktické příklady řešení

ČASOvý rOzvrh

09.00–15.00 přednáška

15. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Ondřej Jaroš

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí pracovníky organizací od-
povědných za nastavení řídicí kon-
troly, pracovníky vykonávající ří-
dicí kontrolu, interní auditory a IT 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (obce, kraje) a jimi 
zřizované (příspěvkové) organizace.

Cíl SEMInářE

Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s možností automatizace ří-
dicí kontroly s využitím IT nástrojů. 
Náplň semináře postihuje proble-
matiku a specifika možnosti využi-
tí automatizovaných nástrojů v růz-
ných organizacích veřejné správy 
a jimi zřizovaných organizací (OSS, 
ÚSC, PO) a to bez ohledu na veli-
kost. Kurz poskytuje praktický ná-
vod a ukázku možných řešení dle 
výkonnosti organizace s ohledem 
na legislativní požadavky. Dalším 
cílem je předání praktických zku-
šeností s integrací mezi systémy ří-
dicí kontroly a ekonomickými sys-
témy. Součástí kurzu je také disku-
ze nad dosud využívanými nástroji 
ve Vašich organizacích.

OBSAh

PRINCIP Řídicí KONTROLy
•  Vysvětlení stěžejních pojmů, 

12. PrOSInCE 2014 

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Špaček, CIA

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Vedoucí útvarů interního audi-
tu a auditory, vedoucí pracovníky, 
risk managery. 

Cíl SEMInářE

Seznámení posluchačů s přístu-
pem k auditu systému řízení konti-
nuity činností.

OBSAh

•  Úloha interního auditu v oblasti 
řízení kontinuity činností s  důra-
zem na následující oblasti.

•  Systém řízení kontinuity činností
•  Nejlepší praxe
•  Ověřování funkčnosti systému ří-

zení kontinuity činností

ČASOvý rOzvrh

09.00–12.00 přednáška
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14510
číslo semináře (variabilní symbol) 

14509

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

3 500 (s DPh 4 235)
4 000 (s DPh 4 840)

PrAKtICKá 
CvIČEní K AUDItU 
vEřEJnýCh 
zAKázEK 
vEřEJnýCh 
zADAvAtElů

COMMUnICAtIng 
EFFECtIvElY 
S rODIlýM 
AMErIČAnEM 

»

15.–16. PrOSInCE 2014

Dvoudenní seminář
PřEDnášEJíCí

Mgr. Pavel bláha 
ÚŘAD PRÁCe ČR
úrOvEň

Pro všechny úrovně
Účastníci by s sebou měli mít aktu-
ální znění zákona č.137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkých.
UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedoucí a od-
borné pracovníky v organizacích ve-
řejné správy a veřejných financí, ja-
kými jsou organizační složky státu 
a jimi zřízené organizace, územní sa-
mosprávné celky a jimi zřizované or-
ganizace. Účastníci by s sebou mít 
aktuální znění zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách.
Cíl SEMInářE

Probrat prakticky postupy veřejné-
ho zadavatele VZ: provést suma-
rizaci potřebných znalostí veřej-
ných zakázek + nových přepisů, co 
je považováno za závažná zjištění 
v oblasti veřejných zakázek
na praktických příkladech ukázat 
chyby a nedostatky veřejných zada-
vatelů v procesu zadávání VZ.
OBSAh

•  Zopakování základních znalostí 
o VZ a kontrolním systému VZ

•  Jak vyhodnotit, co je závažné po-
chybení zadavatele (určení míry 
závažnosti)

•  Praktická cvičení na příkladech 
s využitím na reálné dokumentaci 
k VZ veřejných zadavatelů

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Význam alokace lidí v prostoru
•  „Demokratické“ alokace

KOMUNIKACe A LIDÉ
•  Řeč těla – prvoplánové poučky 

a jak je chápat
•  Gesto a hlas vzhledem k okru-

hům pozornosti
•  Uzavřená gesta
•  Otevřená gesta
•  Volba jazykové vrstvy (ke komu 

a jako kdo mluvím)
•  Interakce

PReZeNTACe
•  Práce s časem
•  Typy prezentací:
•  Cyklus „Příprava – Prezentace – 

Příprava“
•  Zpětná vazba
•  Vyladění řečníka, kondice, tréma

SHRNUTÍ POZNATKŮ
ZHODNOCeNÍ KURZU, NÁZORy 
POSLUCHAČŮ
•  Posluchači budou mít možnost 

využít v tréninku videozáznam ze 
svých praktických cvičení.

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

15.–16. PrOSInCE 2014

Dvoudenní seminář

PřEDnášEJíCí

RNDr. Jiří Weinberger
elizabeth Walsh-Spáčilová
TIMING PRAHA

úrOvEň

Pro všechny úrovně
důležité: otevřená mysl a zdravá 
zvídavost

UrČEnO PrO

Manažery, vedoucí týmů, veřej-
ně vystupující odborníky, prodejce, 
tiskové mluvčí, sekretářky, členy 
projektových týmů, výrobní školite-
le, pracovníky marketingu, právní-
ky, auditory.

Cíl SEMInářE

Předat základní znalost a zejmé-
na schopnost dobře komunikovat. 
Získat každého pro práci na sobě. 
Objevit potenciál účastníka dle 
osobnosti, věku, pohlaví, postave-
ní, vzdělání, zevnějšku a aktuál-
ních úkolů. To se týká i úrovně po-
užití angličtiny: účastníci získají in-
dividuální doporučení jak náročnou 
angličtinu používat. Metodika bude 
vyložena česky, praktická cviče-
ní proběhnou v angličtině. Ameri-
čan upozorní na chyby, ale nebude 
vykládat gramatiku (ve 2-denním 
kurzu komunikačních a prezentač-
ních dovedností na to nebude čas). 

OBSAh

KOMUNIKACe A PROSTOR
•  Interpretace cca deseti různých 

typů komunikačního prostoru
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14512
číslo semináře (variabilní symbol) 

14511

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

PErSOnální 
AUDIt zAJIštěný 
PrOStřEDnICtvíM 
IntErníhO AUDItU

PlánOvání 
KOntInUItY 
ČInnOStí (BCP) 
A JEJí AUDIt. 
Případová studie. 

»

17. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan Chmelík

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Interní auditory a další vedou-
cí pracovníky, kteří si chtějí rozší-
řit znalosti v oblasti personální au-
dit či plánují realizaci personálního 
auditu ve vlastní organizaci.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky se základními 
pojmy a nástroji v oblasti perso-
nálního auditu. Seznámit účastníky 
s možnostmi personálního auditu 
zajištěného interním auditem.

OBSAh

•  Personální audit a možnosti jeho 
využití 

•  Audit lidských zdrojů, audit per-
sonálních procesů, organizač-
ní audit

•  Metody, výstupy, omezení
•  Audit vybraných personálních 

procesů:
•  výběr pracovníků,
•  motivace a odměňování,
•  řízení pracovního výkonu
•  Externí personální audit x interní 

personální audit
•  Případy zaměřené na použití 

personálního auditu

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

•  Potřebné zdroje a ekonomická 
stránka kontinuity

•  Testování kontinuity („suchý“ 
test, testy technologií, testy 
s uživateli)

•  Speciální testování
•  Udržování systému BCP
•  Technické problémy při řešení 

kontinuity (zálohování, přenosy, 
aplikace spuštěná ve dvou lokali-
tách, přihlašování apod.)

•  Jaké chyby budeme nejčastě-
ji nacházet

•  Případová studie: plán prověrky, 
typická zjištění, formulace závě-
rů a možnosti jejich odstranění

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška

16. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jan bukovský
ČeSKÁ eXPORTNÍ bANKA

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky, 
kteří chtějí ověřit připravenost or-
ganizace na selhání informačních 
a dalších systémů. 
Pro všechny skupiny.

Cíl SEMInářE

Seznámit interní auditory s „dob-
rou praxí“ a možnými způsoby pro-
vedení auditu v této oblasti

OBSAh

•  „Dobrá praxe“ v plánování kon-
tinuity podle ISO 27001, ISO 
22301 (bS 25999) a dalších 
norem

•  Druhy mimořádných událostí 
a mimořádných situací

•  Dílčí havárie a kritické výpadky
•  Plánování kontinuity (Strategie 

plánování kontinuity, business 
Impact Analysis)

•  Procesy v organizaci a jejich 
kontinuita, kritické procesy

•  Způsoby omezení rizik
•  Záložní centra (hot, warm, cold)
•  Práce z domova
•  Outsourcing při rozsáhlém vý-

padku
•  Maximální přípustná doba vý-

padku (MTD) a Plánovaná doba 
obnovy (RPO)

•  Plán kontinuity a jeho nejdůle-
žitější části a Disaster Recove-
ry Plan

•  Krizová komunikace a krizový 
štáb, role v bCP
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číslo semináře (variabilní symbol) 

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

14514
číslo semináře (variabilní symbol) 

14513

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

2 000 (s DPh 2 420)
2 400 (s DPh 2 904)

KrIzOvÉ PlánOvání 
– řízEní KOntInUItY 
ČInnOStí 
OrgAnIzACE 
(Business Continuity 
Management)

AUDIt 
BEzPEČnOStI 
InFOrMAČníCh 
SYStÉMů

18. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

úrOvEň

Pro všechny úrovně

UrČEnO PrO

Odborníkům, interním auditorům, 
manažerům a specialistům, které 
zajímá Krizové plánování a Řízení 
kontinuity činností organizace.

Cíl SEMInářE

Seznámit účastníky s důležitostí 
krizového plánování. Objasnit hlav-
ní činnosti a postupy. Propojit tyto 
činnosti s řízením rizik. Vysvět-
lit souvislost s Řízením kontinui-
ty činností IT. Diskutovat tuto pro-
blematiku nad konkrétními příkla-
dy z praxe.

OBSAh

•  Definice Řízení kontinuity čin-
ností organizace a Krizového plá-
nování

•  Popis činností a příklad procesu
•  Vyhodnocení dopadů výpadku 

(business Impact Analysis)
•  Řízení a analýza rizik 
•  Návaznost na „IT Service Conti-

nuity Management“
•  Příklady z praxe
•  Souvislosti s požadavky legis-

lativy
•  Součástí semináře je diskuse 

nad touto problematikou

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
včetně diskuse 

17. PrOSInCE 2014

PřEDnášEJíCí

Ing. Jiří Hinner PhD. 
ČeZ

UrČEnO PrO

Interní auditory a další pracovníky 
zabývající se bezpečností informací 
ve svých společnostech
Level. Pro začátečníky a středně 
pokročilé auditory ICT.

Cíl SEMInářE

Objasnit audity a osvojit si meto-
diku provádění auditů bezpečnos-
ti informací se zaměřením na bez-
pečnost informačních systémů. 
Podělit se o praktické zkušenosti 
z auditů bezpečnosti ICT.

OBSAh

•  Legislativa ČR, ISO řady 20000, 
13335, CObIT 4.1 versus bS 
7799.

•  Bezpečnostní cíle
•  Bezpečnostní mechanizmy
•  Vztahy mezi pojmy informační 

bezpečnosti 
•  Management rizik v oblasti IT
•  Analýza rizik
•  Klasifikace rizik
•  Kontrolní mechanizmy
•  Případové studie auditů bezpeč-

nosti ICT.
•  Bezpečnost ICT (v několika kro-

cích) ve skupině/konsorciu spo-
lečností

•  Pravidla řízení informací

ČASOvý rOzvrh

09.00–16.00 přednáška
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UIA

UIA – Univerzita interního auditu – je nový kom-
plexní vzdělávací projekt Českého institutu interních 
auditorů. Komplexnost, hlavní atribut celého progra-
mu, Univerzita převzala ze svého předchůdce - Kom-
plexního vzdělávání®. Pokrývá nejen celý proces in-
terního auditu, od plánování až po řízení auditní-
ho útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, 
právního rámce, vedení lidí.
Propojení teorie interního auditu s reálnými ukáz-
kami, jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je 
dalším výrazným rysem Univerzity. 

Lektoři v UIA tvoří vyvážený mix špičkových specia-
listů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kte-
rých tam je téměř polovina. Zaměření na realizova-
telnost a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí je 
další výrazný atribut UIA. 
V Univerzitě bude výrazné množství aktivních prv-
ků. Diskuse s lektory, workshopy, tréninky, to vše 
z Univerzity bude dělat aktivní výukový program. 
Více než 40% lektorů jsou zkušení dlouholetí audito-
ři, vesměs vedoucí útvarů interního auditu, kteří již 
mají něco za sebou a dokáží prezentovat jasný ná-
zor na konkrétní problém. Včetně lektorování i s pěti 
prezidenty ČIIA! Popovídat si s nimi o interním audi-
tu bude vážně obohacující! A abychom dostáli avizo-
vané komplexnosti, tito zkušení auditoři byli doplně-
ni špičkovými specialisty na „neauditní“ témata. 

VztAh UnIVerzIty A CIA 

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace 
CIA v její nejnovější podobě jsou do programu Uni-
verzity zařazena. Univerzita má ale o něco širší zá-
běr díky zaměření na praktickou realizovatelnost me-
todologie interního auditu. Absolvování UIA zcela jis-

tě každého posune velmi blízko ke zdárnému absol-
vování CIA, protože cílem Univerzity je i špičkové 
zvládnutí interního auditu, který CIA testuje. Není to 
ale produkt specificky navržený k získání této certifi-
kace. Jako forma přípravy na zdolání této mety inter-
ních auditorů je ovšem vynikající, protože ukáže in-
terní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu a ozřejmí 
vám návaznosti a principy, jejichž znalost je CIA tes-
tována. A Univerzita navíc nabízí informace, znalosti 
a dovednosti k praxi a výkonu interního auditu, což 
je aspekt, který CIA zcela vynechává.  

Pro koho je UnIVerzItA UrčenA? 

Pro každého vážného zájemce o interní audit. Nej-
větší užitek bude mít ale ten, kdo se již nějakou 
dobu v oblasti interního auditu pohybuje, kdo zná 
Standardy pro profesionální praxi interního auditu, 
kdo se chce posunout do „mistrovské oblasti“ inter-
ního auditu. Zkrátka pro toho, kdo má ambici stát se 
špičkovým auditorem.

StrUktUrA UnIVerzIty

UIA je rozdělena do tří sekcí či stupňů, které vy-
jadřují proces vyspívání – junior, senior, manažer. 
A v každém z těchto stupňů budou témata typic-
ká pro příslušný „vývojový stupeň“. A všechno do-
hromady to poskytne univerzální pohled na inter-
ní audit. 
Celý program se skládá z 5 týdenních bloků, rozlože-
ny do pěti čtvrtletí, každý blok do jednoho. 

Podrobnější informace a konkrétní rozvrh jednotli-
vých týdnů lze nalézt na stránkách ČIIA:
www.interniaudit.cz

UnIVerzItA InternÍho AUDItU
Z A H A J U J E M E  N O V Ý  B Ě H 2014 – 2015

jIž V řÍjnU

terMÍn konÁnÍ

1. týden 20.–24. října 2014 
2. týden 24.–28. listopadu 2014

kontAkt

Magda Barnatová,  
e-mail: barnatova@interniaudit.cz
www.interniaudit.cz

CenA

člen čIIA  62 000 kč (s DPh 75 020)
nečlen čIIA  67 000 kč (s DPh 81 070)

SLeVA

Časová:  
registrace do 10. 9. 2013   10 %
Množstevní:  
každý druhý a další účastník  
z jedné organizace 10 %
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Akademie Corporate Compliance je primárně určená 
pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně sezná-
mit s problematikou řízení rizika nesouladu s předpi-
sy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadovanou mezi-
národními certifikacemi CIA a CRMA.

Současně však je vhodným vzdělávacím programem 
i pro pracovníky compliance, resp. pro ostatní mana-
žery, kteří odpovídají za nastavování a koordinaci ří-
dicího a kontrolního systému, včetně udržování sou-
stavy vnitřních předpisů v souladu s legislativními 
a regulatorními požadavky.

rozSAh A zAjIštěnÍ VzDěLÁVACÍho ProgrAMU

Akademie Corporate Compliance je koncipovaná jako 
pětidenní cyklus logicky uspořádaných samostat-
ně koncipovaných seminářů, které jsou dále členě-
ny po půldenních blocích pokrytých různými lekto-
ry. Jako poslední budou zařazeny praktické zkušenos-
ti a uvedení případových studií podle oborů činnos-
tí přítomných posluchačů. Vzdělávací program bude 
zakončen testem pokrývajícím všechna probraná té-
mata. 

Mezi lektory se budou objevovat zkušení complian-
ce manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z pora-
denských firem poskytujících v této oblasti služby 
na úrovni požadavků právních předpisů a standardů.

AkADeMIe CorPorAte CoMPLIAnCe

P O D Z I M  2 0 1 4

1. CoMPLIAnCe očIMA MAnAžerA

Témata:  Vymezení compliance v rámci řídicího 
a kontrolního systému a z pohledu le-
gislativy:

	 •			Etika	a	integrita,	cíl	ŘKS	dle	COSO,	
corporate governance, regulace dle 
oborů, 

  Co, kdo a jak dělá při řízení rizika ne-
souladu, identifikaci, hodnocení a řízení:

	 •		Role	RM,	OM,	IA,	MANAGEMENTU

2. CoMPLIAnCe očIMA CoMPLIAnCe offICerA

Témata:  Organizace funkce compliance:
	 •			inspirace	z	finančního	sektoru	(Basel,	

CRR, CRD IV, lokální obezřetnost), 
outsourcing, co-sourcing

  Zásady a postupy zajišťování funkce 
compliance:

	 •			příklad	úpravy	z	finančního	sektoru

3. CoMPLIAnCe očIMA zAMěStnAnCe

Témata: Soustava vnitřních předpisů:
	 •			úloha	vnitřních	předpisů	v	organizaci	

z pohledu compliance, optimální na-
stavení a udržování soustavy předpisů

  Proškolování, informace a reporting 
o předpisech:

	 •			zásady	compliance	v	oblasti	práce	
s vnitřními předpisy

  Zajišťování kontrol compliance:
	 •			nastavení	odpovědnosti	za	dodržování	

vnitřních předpisů, průběžné compli-
ance kontroly, formalizace jejich zajiš-
ťování

4. CoMPLIAnCe očIMA InternÍho AUDItorA

Témata:  Vymezení compliance auditu, co vše 
z compliance je možné auditovat:

	 •			compliance	audit	jako	jeden	z	typů	
auditů, předcházení riziku nesouladu 
dodržování předpisů, včetně úmysl-
ných činů

  Způsob provádění compliance auditu 
systému, zajišťování compliance auditu 
operací:

	 •			specifické	přístupy	k	auditu	compliance
  Nástroje a techniky pro provádění audi-

tů operací compliance:
	 •			běžně	využívané	formuláře,	automati-

zovaná podpora testování souladu

5. CoMPLIAnCe z PohLeDU treStněPrÁVnÍ 
oDPoVěDnoStI fIreM

Témata:  Vymezení problematiky trestněprávní 
odpovědnosti firem:

	 •			legislativní	úprava	a	jak	ji	uplatňovat	
v organizaci

  Předcházení možným postihům z pohle-
du compliance a interního auditu:

	 •			ujištění	o	souladu	s	právními	poža-
davky, kde obvykle dochází k proje-
vům trestněprávní činnosti

6. CoMPLIAnCe V PrAxI

Témata:  Zkušenosti z různých oborů – finanční 
instituce, soukromý sektor, veřejný sek-
tor, farmacie

	 •			dle	skladby	posluchačů	samostatně	
probrat specifika jednotlivých oborů

  Závěrečný test

PŘIPRAVUJEME…
			

PětIDennÍ kUrz



CERTIfIKACE 

titul the Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací in-
terních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a pro-
fesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zku-
šenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli pod-
nikatelském prostředí nebo společnosti.

Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumě-
ní problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu.

Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: 

I. část základy interního auditu
	 	(závazné	směrnice	IPPF;	základy	vnitřní	kontroly	a	řízení;	nástroje	a	postupy	pro	realizaci	zakázek	

interního auditu)
II. část Praxe interního auditu 
	 	(řízení	útvaru	interního	auditu	prostřednictvím	strategické	a	provozní	role	interního	auditu	a	přípra-

va	rizikově	zaměřeného	plánu;	postupy	pro	řízení	jednotlivých	zakázek	(plánování,	dohled,	předá-
vání	výsledků	a	sledování	výstupů);	rizika	podvodů	a	kontrolní	a	řídicí	mechanismy)

III. část znalosti interního auditu
	 	(řízení	a	správu	společnosti	a	podnikatelskou	etiku;	řízení	rizik;	organizační	struktura	včetně	podni-

katelských	procesů	a	rizik;	komunikace;	principy	řízení	a	vedení;	informační	technologie	a	kontinui-
ta	podnikání;	finanční	řízení;	globální	podnikatelské	prostředí)

Počet teStoVACÍCh otÁzek čÁSt Počet otÁzek DoBA teStU

  Část I. 125 otázek 2 hod a 30 min
  Část II. 100 otázek 2 hod 
  Část III. 100 otázek 2 hod

PoPLAtky

Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku.

  člen nečlen
registrační poplatek:	 10	000	(s	DPH	12	100)	 13	000	(s	DPH	15	730)
Poplatky za části zkoušky:
Část	I	 	 5	500	(s	DPH	6	655)	 7	500	(s	DPH	9	075)
Část	II	 	 4	000	(s	DPH	4	840)	 6	000	(s	DPH	7	260)
Část	III	 	 4	000	(s	DPH	4	840)	 6	000	(s	DPH	7	260)

SPECIáLNí ZKOUšKy

Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i těchto speciálních zkoušek:

the Certification in risk Management Assurance™ (CrMA®) je určena pro interní auditory 
a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v ob-
lastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakos-
ti	nebo	sebehodnocení	kontrolních	a	řídicích	mechanismů	(CSA).	CRMA	prokazuje,	že	jeho	
držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení 
rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech pora-
denství a ujištění.

Zkouška obsahuje dvě části: 1 část  I. část zkoušky CIA
  2 část samotná zkouška CRMA

CertIfIkAčnÍ ProgrAM CIA
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Počet teStoVACÍCh otÁzek

zkouška  Počet otázek  Doba testu
CRMA  100 otázek  2 hod
CGAP,	CCSA,	CFSA	 125	otázek	 	 3	hod	a	15	min

PoPLAtky

  člen nečlen
registrační poplatek	 2	500	(s	DPH	3	025)	 3	500	(s	DPH	4	235)
CrMA	 	 6	000	(s	DPH	7	260)	 7	000	(s	DPH	8	470)
CgAP, CCSA, CfSA	 6	000	(s	DPH	7	260)	 7	000	(s	DPH	8	470)

terMÍny A MÍSto konÁnÍ 

Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center Pearson VUe,  
v České republice tuto síť spravuje firma goPAS, a.s. Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát.
Bližší informace naleznete v „Příručce pro kandidáty“.

InfornACe PoDÁ

Magda	Barnatová,	barnatova@interniaudit.cz,	tel.:222	263	761

titul the Certified government Auditing Professional® (CgAP®) byl navržen speciálně pro 
auditory, kteří pracují na různých úrovních ve veřejném sektoru – federální/národní, státní/
krajská, místní, kvazi-vládní. Navíc je skvělým profesním doporučením, které Vás připravuje 
a kvalifikuje pro všechny výzvy, kterým v této náročné oblasti čelíte. 
 

titul the Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) je respektovanou certifikací 
pro ty, kteří se věnují CSA. Je měřítkem kandidátových znalostí CSA fundamentů, procesů 
a příbuzných témat jako je riziko, kontrolní mechanismy a podnikatelské cíle. Je standar-
dem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.
 

titul the Certified financial Services Auditor® (CfSA®) CfSA hodnotí znalosti a doved-
nosti kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu 
a v oblasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kte-
roukoli z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CfSA je respektova-
nou certifikací pro ty, kteří se věnují finančním službám. 

KONTINUálNí	PROFESNí	ROzVOJ	(CPE)

Pro DržIteLe CertIfIkÁtU CIA  
A SPeCIÁLnÍCh zkoUšek

kontinuální profesní rozvoj – CPe představuje po-
vinný systém soustavného vývoje, podpory a zdoko-
nalování odborných znalostí a dovedností, které jsou 
nezbytným předpokladem pro úspěšný výkon odbor-
né profese.

Držitelé	CIA,	CRMA,	CGAP,	CCSA	a	CFSA	mají	po-
vinnost každý rok podávat Hlášení o splnění podmí-
nek CPE v požadovaném rozsahu.

Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpeče-
ní držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabez-
pečení systému „Kontinuálního profesního rozvo-
je – CPE“

Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA  
splňují podmínky CPE.

Podrobnější informace naleznete na  
www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA. 

CERTIfIKACE 
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CERTIfIKACE

CÍLe PřÍPrAVnÉho kUrzU:

1. Získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech CIA zkoušky. Účastníci přípravného kur-
zu budou s lektorem probírat základní teoretická východiska z oblasti CIA certifikace.

2. Praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 100 
vzorových otázek ke každé části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část bude 
sloužit pro samostudium. Na I. a II. část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. V případě výuky 
v angličtině budou poskytnuty materiály, vč. vzorových otázek pouze v anglickém jazyce.

I. část základy interního auditu (2 dny) 25.–26. září 2014
	 	(závazné	směrnice	IPPF;	základy	vnitřní	kontroly	a	řízení;	 

nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu)

CenA kUrzU 

	 člen	ČIIA	 	 7	900	Kč	(s	DPH	9	559)
	 nečlen	ČIIA	 	 9	900	Kč	(s	DPH	11	979)

II. část Praxe interního auditu (2 dny) 23.–24. října 2014
	 	(řízení	útvaru	interního	auditu	prostřednictvím	strategické	a	provozní	role	interního	auditu	a	pří-

prava	rizikově	zaměřeného	plánu;	postupy	pro	řízení	jednotlivých	zakázek	(plánování,	dohled,	
předávání	výsledků	a	sledování	výstupů);	rizika	podvodů	a	kontrolní	a	řídicí	mechanismy)

CenA kUrzU

	 člen	ČIIA	 	 7	900	Kč	(s	DPH	9	559)
	 nečlen	ČIIA	 	 9	900	Kč	(s	DPH	11	979)

III. část znalosti interního auditu (3 dny) 3.–5. prosince 2014
	 	(řízení	a	správu	společnosti	a	podnikatelskou	etiku;	řízení	rizik;	organizační	struktura	včetně	

podnikatelských	procesů	a	rizik;	komunikace;	principy	řízení	a	vedení;	informační	technolo-
gie	a	kontinuita	podnikání;	finanční	řízení;	globální	podnikatelské	prostředí)

CenA kUrzU

	 člen	ČIIA	 	 10	900	Kč	(s	DPH	13	189)
	 nečlen	ČIIA	 	 12	900	Kč	(s	DPH	15	609)

Cena zahrnuje výklad lektora, brožurku s otázkami, vč. odpovědí a kompletně zpracované materiály k přípra-
vě na zkoušku.

InforMACe PoDÁ:

Magda	Barnatová,	barnatova@interniaudit.cz.,	tel.:	222	263	761	

SLeVA

V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevu
v případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% slevu

 Kurz bude zrealizován pouze za dostatečného počtu přihlášených účastníků.

PřÍPrAVný kUrz ke zkoUškÁM CIA 
(CertIfIkoVAný InternÍ AUDItor)
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VEŘEJNá	SPRáVA	

oDBornÁ CertIfIkACe InternÍCh AUDItorů  
Ve VeřejnÉ SPrÁVě
Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady 
ČIIA	představuje	systém	certifikace	a	uznávání	odbornosti	interních	auditorů	ve	veřejné	správě	(dále	jen	
„systém certifikace a uznávání“) jako součást připravovaného Národního kvalifikačního programu vzdělávání 
a certifikace interního auditu ve veřejné správě.
Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, tj. v rámci Národního kvalifikačního programu vzdělávání  
a certifikace interního auditu, se rozumí vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo použitel-
ných předpisů Evropských společenství podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a	o	změně	některých	zákonů	(zákon	o	finanční	kontrole),	v	platném	znění	(dále	jen	„zákon	o	finanční	kontrole“).
Systém certifikace a uznávání se skládá z určení organizačního zabezpečení certifikace a uznávání, z pro-
cesních pravidel pro zajištění certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní odborné certifikace. 

Úrovně odborné certifikace jsou:
Interní auditor ve veřejné správě – asistent,
Interní auditor ve veřejné správě – junior,
Interní auditor ve veřejné správě – senior,
Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

Certifikace	se	uděluje	na	základě	elektronické	žádosti	(http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/za-
dost-o-udeleni.php),	která	obsahuje	identifikaci	žadatele	(vždy	kontaktní	e-mailovou	adresu),	určení	poža-
dované odborné úrovně certifikace, naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků průběžného 
profesního	rozvoje	(výčet	absolvovaných	kurzů	a	termínu	jejich	realizace)	a	prohlášení	žadatele,	že	ve	své	
činnosti bude aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní udělování cer-
tifikace je bezplatné.
V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění podmínek odborné certifikace uznání jiných vzdělávacích 
akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvalifikač-
ním programu vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen současně 
vložit do elektronické žádosti také kopie příslušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení stručného 
programu/obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdě-
lávacích akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje 
lektorská a publikační činnost žadatele.
Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději 
v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne o udělení příslušného stupně certifikace, případně si vy-
žádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo rozhodne 
o neudělení příslušného stupně certifikace. Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifikaci je sdělen 
Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní e-mailovou adresu. V pří-
padě udělení certifikace je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kanceláři ČIIA.
Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje 
předseda Výboru SVS na základě projednání a doporučení Výboru SVS. 
Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné správě – senior a interní auditor ve veřejné správě  
– expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA o plnění podmínek udržení certifikace.
Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktívní práci 
v	rámci	orgánů	SVS	obdrží	každý	interní	auditor	bodové	ohodnocení	(dále	jen	„CPE“).	Pro	udržení	odbor-
né certifikace interního auditora ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel jako pro držitele certifi-
kace	CIA,	CGAP,	CCSA	a	CFSA,	zveřejněných	na	stránkách	www.interniaudit.cz	a	v	aktuálním	„Katalogu	
akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA“. 
Bližší a podrobné informace o Systému certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné 
správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny na stránkách www.interniaudit.cz nebo na e-mailové 
adrese certifikace_vs@interniaudit.cz. 

InforMACe PoDÁ

Ing. Eva Klímová, certifikace_vs@interniaudit.cz



ASIStent termíny
základní kurz 1. týden 6.–10. 10. 2014; 2. týden 1.–5. 12. 2014

jUnIor
Audit klíčových oblastí veřejné správy   18.–20. 11. 2014

SenIor
reforma účetnictví, vliv na řídicí a kontrolní systémy  22.–24. 9. 2014
Audit účetní závěrky vybraných organizací 8.–9. 12. 2014
Audit informačních systémů ve veřejné správě  3.–7. 11. 2014
 
exPert/konzULtAnt 
nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu  
ve veřejné správě 1.–3. 10. 2014

PřIPrAVUjeMe předpokládaný termín
řízení útvaru interního auditu  29.–31. 10. 2014

Probíhá v rámci jednotného systému odborné pří-
pravy pracovníků veřejné správy v oboru finanční 
kontrola a interní audit. kurz je akreditovaný  
Ministerstvem vnitra čr.

62. běh
1. týden 6.–10. 10. 2014
2. týden 1.–5. 12. 2014

PřIPrAVUje A PořÁDÁ

čIIA a Ministerstvo financí 

MÍSto konÁnÍ

čIIA, karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

PřeDnÁšejÍ

lektoři čIIA, Mf, Úřad práce, Pojišťovna VzP,  
česká spořitelna, čnB, kraj Vysočina

CÍL zÁkLADnÍho kUrzU

1. Zlepšení úrovně výkonu veřejné správy, zejmé-
na hospodárného, účelného a efektivního nakládání 
s veřejnými prostředky zdokonalením řídicích a kont-
rolních mechanismů orgánů veřejné správy prostřed-

nictvím zavádění mezinárodních standardů pro řád-
nou	správu	společností	(Corporate	Governance),	říze-
ní rizik, finanční kontrolu a vnitřní audit.
2. Založení jednotného systému odborné přípravy 
administrativní kapacity kontrolního systému veřejné 
správy České republiky v oboru „finanční kontrola“ 
a „interní audit“ k vytvoření podmínek pro dosaže-
ní jeho plné kompatibility s kontrolními systémy stá-
tů Evropských společností, a to na základě koncepč-
ního	řešení	prostřednictvím	základních	(základní	stu-
peň)	a	atestačních	kurzů	(nadstavbový	stupeň).	za-
řazení v systému odborné certifikace na úrovni – In-
terní auditor ve veřejné správě – asistent.

oBSAh

základní	kurz	je	organizován	v	rozsahu	80	vyučo-
vacích hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech. 
V ceně je kromě výkladu lektorů obsažena studijní li-
teratura a drobné občerstvení. Cena neobsahuje uby-
tování, stravování ani dopravné.

CenA kUrzU

člen čIIA  12 900 (s DPh 15 609)
nečlen čIIA  14 500 (s DPh 17 545)

PřehLeD kUrzů Pro VeřejnoU SPrÁVU DLe ÚroVně  

ZáKLADNí KURZ

VEŘEJNá	SPRáVA
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PřeDnÁšejÍCÍ

Ing. Danuše Prokůpková,  
auditor	č.	oprávnění	KAČR	072

terMÍn

47. běh 22.–24. září. 2014

Určeno Pro

Interní auditory ve sféře veřejných financí a další pracovníky managementu, kteří potřebují ke své práci spoleh-
livou orientaci v účetním systému pro zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.  
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL kUrzU

Posluchači získají znalosti, které jim umožní spolehlivou orientaci v obsahu a významu základních charakteris-
tik účetní legislativy, účetních zásad a principů, účetních výkazů a jejich působení na řídicí a kontrolní systémy.

ProgrAM

•		Podstata,	cíl	a	poslání	reformy	účetnictví	pro	řádnou	správu	a	řízení	veřejných	subjektů
•		Informační	systémy	CSÚIS	a	zdroje	informací	–	propojení,	vzájemné	vazby,	nároky	na	systémy
•	základy	finančního	účetnictví,	zásady	a	principy
•		Vybraná	ustanovení	právního	rámce,	zákona	o	účetnictví,	nové	Vyhlášky	410/2009	Sb.,	a	Českých	účetních	

standardů
• Požadavky na vedení účetnictví
• Požadavky na sestavení účetních výkazů
• Další požadavky
•	základní	(stavební)	metodické	prvky	účetnictví
•		Uvedení	základních	souvztažností	v	příkladech,	problémové	okruhy
•		Vybrané	účetní	metody	a	jejich	dopad	na	strukturu	aktiv	a	pasiv	a	tvorbu	hospodářského	výsledku
• Využití výstupů finančního účetnictví, 
• Forma a obsah účetních výkazů 
•  Stručná analýza výkazových a mezivýkazových vazeb
• Interpretace zobrazených výsledků 
•		Vyhodnocení	výsledků	provedené	analýzy	a	využití	pro	řízení	rizik,	strategii	a	kontrolu	
• Případová studie 

CenA kUrzU

člen čIIA 3 200 (s DPh 3 872)
nečlen čIIA 3 600 (s DPh 4 356)

reforMA ÚčetnICtVÍ, VLIV nA řÍDICÍ 
A kontroLnÍ SyStÉM

AteStAčnÍ kUrzy
Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky fi-
nančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotlivých dru-
hů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované Ministerstvem vnitra čr.

VEŘEJNá	SPRáVA	
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PřeDnÁšejÍ

Ing. františek Beckert, CIA
Ing. Martina Košťálová
Ing. Petra Kubíková
Ing. Eva Janoušková  
Ing. Rodan Svoboda, CIA

terMÍn 

48. běh 1.–3. října 2014

Určeno Pro

Pro interní auditory, řídicí a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, od-
borníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajíma-
jí o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interní-
ho auditu ve veřejné správě.

kurz je zařazen v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – expert/kon-
zultant.

CÍL kUrzU

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systematického přístupu ke zvýšení kvality interního auditu v orgá-
nech veřejné správy. Seznamuje účastníky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřování kvality činnos-
ti interního auditu v orgánech veřejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících činností jak ve velkých 
útvarech, tak i malých útvarech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Mezinárodních standardů pro 
profesní praxi IA vydané Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci profesní praxe interního audi-
tu a Manuálu k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního audi-
tu v orgánech veřejné správy.

ProgrAM

•		Programu	pro	zabezpečení	a	zvyšování	kvality	interního	auditu	ve	veřejné	správě	(metodika,	standardy,	
obsah a náležitosti)

•		Průběžné	sledování	(supervize)	činnosti	interního	auditu
•		Pravidelné	hodnocení	činnosti	interního	auditu
•		Validace	a	externí	hodnocení	
•		zkušenosti	s	Programem	v	rámci	velkých	a	malých	útvarů	interního	auditu
•		Měření	výkonnosti	a	kvality	interního	auditu
•		Test	–	ověření	získaných	vědomostí	(30	otázek)

CenA kUrzU

člen čIIA   3 600 (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 (s DPh 4 840)

nAStAVenÍ A hoDnoCenÍ ProgrAMU Pro 
zABezPečenÍ A zVyšoVÁnÍ kVALIty InternÍho 
AUDItU Ve VeřejnÉ SPrÁVě

VEŘEJNá	SPRáVA
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VEŘEJNá	SPRáVA

PřeDnÁšejÍCÍ

Ing. Igor Barva, CIA, CISA 
Ing.	Petr	Grešl
Ing. Vladimír Bříza

terMÍn

49. běh  3.–7. listopadu 2014

Určeno Pro

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce v ob-
lasti interního auditu zejména na pozici asistent auditora pro informační systémy nebo na pozici vedoucí in-
terního auditu. kurz je součástí jednotné odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné správy, který 
navazuje na čtrnáctidenní kurz se základní všeobecnou kvalifikací.
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL kUrzU

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné k formulaci požadavků pro provedení auditu informačních  
systémů prostřednictvím dodavatele a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole průběhu auditních 
prací a přebírání auditních výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu nebo organizace veřejné-
ho sektoru dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny ve specializaci na audit různých 
informačních systémů, využívaných v procesech správy a řízení předmětu činností orgánů a organizací veřej-
ného sektoru.

ProgrAM

•  Vymezení pojmu audit informačních technologií
  Seznámení se s postupy auditu IT dle mezinárodních standardů CISA
  Hlavní rizika v oblasti informačních technologií
•  Seznámení se s metodologií COBIT
  Hodnocení IT procesů pomocí modelu vyzrálosti
  Hodnocení účinnosti a efektivnosti na základě sledovaných kritérií
•  Řízení	bezpečnosti	IT	dle	řady	norem	ISO	27000
	 	Požadavky	na	systém	řízení	bezpečnosti	informací	(ISMS)
  Zásady dobré praxe pro ISMS
•  Řízení	nákladů	v	oblasti	IT
  Outsourcing auditu IT
•  Případová studie provedení auditu IT formou outsourcingu
	 	závěrečný	test	(2	hodiny	/	20	otázek	se	třemi	variantními	odpověďmi	z	nichž	jedna	je	vždy	správná)

CenA kUrzU

člen čIIA 6 200 (s DPh 7 502)
nečlen čIIA 6 600 (s DPh 7 986)

AUDIt InforMAčnÍCh SyStÉMů  
Ve VeřejnÉ SPrÁVě
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terMÍn

50. běh 18.–20. listopadu 2014

PřeDnÁšejÍ

Mgr. františek Orság, CIA
Ing. Simona Székelyová
Ing. františek Beckert, CIA 
Ing. Bc. Josef Brož
Mgr. Jakub Peterka

Určeno Pro

Interní	auditory	(příp.	kontrolory)	orgánů	veřejné	správy	a	samosprávy	(a	jimi	zřizovaných	organizací).	 
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL kUrzU

1.  Seznámit posluchače s metodologií související s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního kontrolní-
ho systému a auditem majetku. 

2.  Objasnit postupy prací při auditu veřejných zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího a kontrol-
ního systému. 

3.  Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího a kont-
rolního systému.

4.  Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsaných oblastí.

ProgrAM

•  Metodologie pro interní audit
  –  výklad a použití normativní aktů v souvislosti s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitřního 

řídicího a kontrolního systému 
  –  vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legislativy ve spojitosti s výše uvedenými normativními akty 
•  Audit zadávání veřejných zakázek
	 	–		stručný	výklad	zákona	č.	137/2006	Sb.,	o	veřejných	zakázkách
	 •		základní	terminologie	zákona
	 •		základní	zásady
	 •		Druhy	zadávacích	řízení
	 •		zadávací	dokumentace
  –   nejčastější pochybení na straně zadavatele
	 •		Dělení	předmětu	veřejné	zakázky	a	jiné
•  Audit majetku
  – stručný přehled platných právních předpisů souvisejících s majetkem organizace 
  – vymezení a rozdělení majetku dle platné legislativy 
  – evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování a oceňování
  – praktické příklady při problémech s oceňováním majetku organizace
•  Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému
  – základní principy a cíle vnitřního řídicího a kontrolního systému
	 	–	základní	pojmy	související	s	hospodárností,	efektivností	a	účelností	(3E)
	 	–	řízení	rizik,	jejich	hodnocení	a	eliminace	v	souvislosti	s	VŘKS
  – nejčastější pochybení hospodaření v orgánech veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů

CenA kUrzU

člen čIIA 3 600 kč (s DPh 4 356)
nečlen čIIA 4 000 kč (s DPh 4 840)

AUDIt kLÍčoVýCh oBLAStÍ VeřejnÉ SPrÁVy
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fóRUM PRO INTERNí AUDITORy

terMÍny 

11. září 2014
9.	října	2014
13. listopadu 2014
11. prosince 2014

zAčÁtek fórA

16.30	hodin

InforMACe PoDÁ 

Magda Barnatová, barnatova@interniaudit.cz, 
tel.:222	263	761

Určeno Pro

Pro zkušené interní auditory, řídící a vedoucí pracov-
níky	(malých	i	velkých)	útvarů	interního	auditu,	me-
todiky pro auditní činnost, auditory i experty připra-
vující se na nezávislou validaci interního hodnoce-
ní a další, kteří se zajímají o problematiku interní-
ho auditu ve VS a mají k tématu co říct. Vítáni jsou 
také ti, kteří pociťují určitou vnitřní nespokojenost, 
vnímají potenciální rezervy a chtějí se v řízení čin-
nosti interního auditu posunout, příp. slyšet praxi ji-
ných útvarů.
Kurz je zařazen v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě – ex-
pert/konzultant.

CÍL kUrzU

Hlavním cílem kurzu je prosazení systematického 
přístupu k řízení interního auditu v subjektech veřej-
né správy, se zvláštním zaměřením na osoby přímo 
zapojené	do	řídícího	procesu	(vedoucí	interního	au-
ditu či „samostatné“ auditory).
Seznamuje účastníky s možnostmi a postupy pro ří-
zení a zlepšování služby interního auditu s přihléd-
nutím	k	velikosti	„útvarů	interního	auditu“	(odlišnos-
ti malých a velkých organizačních jednotek), a to in-
teraktivní formou pod vedením lektorů se zkušenost-
mi v jejich prosazování. 

Pokusíme se odpovědět na otázky:
•		Jak jsme/jste „daleko“ v profesní praxi a kudy dál?
•		Můžeme/můžete a sneseme/snesete srovnání se 

srovnatelnými typy útvarů?
•		Jsme/jste připraveni na validaci?
•		Je kvalifikace, praxe a zkušenost interního audito-

ra přenositelná?
•		Můžeme/musíme si pomáhat?

Struktura kurzu je plánována interaktivní formou 
s	řadou	případových	studií	(ukázek	lepších	i	hor-
ších konkrétních příkladů z auditní praxe – audit-
ních zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reporto-
vacích	nástrojů…).	Předpokládá	se	optimálně	aktivní	
přístup účastníků, ochota přispět k diskuzi vlastními 
zkušenostmi a  názory.

ProgrAM

•		Požadavky zákona a standardů na systém řízení 
interního auditu

•		Řízení	útvaru	interního	auditu
•		Řízení	lidí
•		Řízení	práce
•		Řízení	kapacit	a	zdrojů
•		Možnosti řízení a ovlivnění „kvality“
•		Řízení	reportingu	/	komunikace
•		Možnosti úpravy systému ve vnitřních předpisech
•		Řízení	malých	a	velkých	IA	ve	VS,	rozdílné	pohle-

dy, výhody, nevýhody, zkušenosti
•		Osobnost auditora, vedoucího auditora, styly, in-

terakce
•		Týmová dynamika, týmová odbornost
•		Praktické zkušenosti s tvorbou, realizací a vyhod-

nocením plánů interního auditu
•		Program kvality a jeho význam pro praktické říze-

ní IA
•		Benchmarky interního auditu ve veřejné správě.
•		Validace interního auditu.
•		Praktické zkušenosti s reportingem výsledků práce 

interního auditu
•		Podpora profesních sdružení a Mf ČR pro výkon 

praxe IA
•		Případové studie auditních zpráv, zjištění
•		Diskuze
•		Test

ATESTAČNí KURZ
řÍzenÍ ÚtVArU InternÍho AUDItU

PŘEDPOKláDANý	TERMíN	29.–31. řÍjnA 2014
PŘIPRAVUJEME…

			



Mgr. MArkÉtA ADÁMkoVÁ

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně pracovala na pozici advokátní kon-
cipientky v advokátní kanceláří zaměřující se pře-
devším na oblast občanského a obchodního prá-
va. Od roku 2011 pracuje na odboru práva ve-
řejných zakázek a koncesí Ministerstva pro míst-
ní rozvoj, od roku 2013 na pozici vedoucí legisla-
tivního oddělení, kde se podílí na tvorbě a výkla-
du zákona o veřejných zakázkách, jakož i na ad-
ministraci zadávacích řízení.

Mgr. Petr BArnAt, MBA

Absolvent Metropolitní univerzity v Praze se za-
měřením na obchodní a patentové právo. Praxe 
v	oblasti	interním	auditu	14	let	(bankovní	sektor,	
veřejná správa a energetika). V současné době 
působí jako Vrchní auditor ČEZ, a. s., v útvaru 
audity podpůrných procesů. Lektorskou činností 
se	v	rámci	ČIIA	zabývá	8	let.

Ing. Igor BArVA, CIA, CISA

Od roku 2003 působí jako samostatný konzul-
tant a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. Vedl či 
se účastnil celé řady projektů v české Republice 
i v zahraničí. Dále spolupracuje s Českým institu-
tem	interních	Auditorů	(dále	jen	(ČIIA)	jako	garant	
vzdělávání v oblasti auditu IT.
V	předchozím	zaměstnání	ve	společnosti	KPMG	
Česká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již 
během	vysokoškolského	studia	v	roce	1996,	pra-
coval	nejdříve	v	oddělení	auditu	a	od	roku	1997	
se	věnoval	práci	v	oddělení	Řízení	rizik	Informač-
ních	systémů	(IRM),	kde	působil	od	roku	2001	
ve funkci managera oddělení IRM.
Dále působí v ČIIA jako lektor. 

Ing. frAntIšek BeCkert, CIA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze, obor podniková ekonomika a management. 
V roce 2003 nastoupil na Ministerstvo práce 
a sociálních věcí do pozice interního auditora. 
Od	roku	2007	se	specializuje	na	audit	strukturál-
ních	fondů	EU.	Od	roku	2006	je	držitelem	certi-
fikátu CIA.

Mgr. PAVeL BLÁhA

V současné době působí na Úřadu práce v Čes-
kých Budějovicích jako interní auditor. Poraden-
ské zakázky pro subjekty veřejné sféry, publikač-
ní činnost v oblasti veřejných zakázek, řízení ri-
zik, vnitřních kontrolních systémů v různých obo-
rech veřejné sféry.

Ing. eVA BojkoVÁ

Pracuje jako externí auditor, Evropské Komi-
se	–	Generální	Ředitelství	pro	Regionální	a	Měst-
skou Politiku Audit výdajů Evropského Regionál-
ního	Rozvojového	Fondu	(ERRF)	a	Fondu	Sou-
držnosti	(FS),	audit	řídících	a	kontrolních	systémů	
členských států EU, horizontální a specifické au-
dity identifikovaných rizikových oblastí, koordina-
ce výkonu auditních činností ve strukturách Ev-
ropské Komise, příprava auditní metodologie, do-
hled nad prací externích auditorů, školení audito-
rů v Evropské Komisi a členských státech, spolu-
práce s Evropským Účetním Dvorem. 
Pracovala jako konzultant v oblasti účetnictví 
a projektových procesů v soukromých společnos-
tech	(obor	telekomunikace	a	účetnictví).	Analý-
za, optimalizace a kontrola projektových a účet-
ních procesů včetně dokumentačních a informač-
ních systémů.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou Praha, 
fakulta mezinárodních vztahů, magisterské stu-
dium. Od 2013 člen Belgického Institutu Inter-
ních Auditorů.

Ing. MArek BryChCÍn

Absolvent VšE Praha, 
Praxe:	1997–2005	TPA	Horwath	Audit	s.r.o.,	
Praha,	asistent	auditora;
2005–2007	Evropský	Účetní	Dvůr,	lucemburk,	
auditor;
2008–2013	Evropský	Účetní	Dvůr,	lucemburk,	
vedoucí auditorského týmu, sekce EfRR, doprava 
a	energetika	–	finanční	audit;
Od 2014 Praha, finanční manažer, Single fami-
ly Office.

Ing. jAn BUkoVSký

V současné době působí v kumulované funkci 
jako inspektor IT bezpečnosti a manažer operač-
ních rizik v České exportní bance. V ČIIA předná-
ší	od	počátku	roku	2007	(audity	IT,	audit	pohle-
dávek, auditní postupy, operační rizika).

PŘEHlED	lEKTORŮ
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jUDr. Petr čeCh, Ph.D., LL.M.

Lektor působí od roku 2002 jako odborný asis-
tent na katedře obchodního práva právnické fa-
kulty UK v Praze. Od května 2011 vedle toho za-
stává	pozici	konzultanta	(counsel)	v	advokátní	
kanceláři	Glatzová	&	Co.	Absolvoval	právnickou	
fakultu UK v Praze a postgraduální studium prá-
va na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V letech 
1999	až	2002	zastával	funkci	ředitele	legislativ-
ního a právního odboru Komise pro cenné papí-
ry. V období let 2001 až 2010 působil též jako 
člen, r esp. předseda senátu rozkladové komise 
České národní banky. Od května 2004 do červ-
na	2006	vykonával	funkci	předsedy	dozorčí	rady	
organizátora mimoburzovního trhu – společnos-
ti	RM	–	Systém,	a.s.	Od	července	2006	do	února	
2010 zastával funkci asistenta soudkyně Nejvyš-
šího	soudu	ČR,	JUDr.	Ivany	Štenglové	(předsed-
kyně	obchodního	senátu	č.	29).	Publikuje	a	před-
náší o právní úpravě kapitálových společností 
a obchodních závazkových vztahů.

Ing. MArtIn DohnAL

Vystudoval	obor	Řízení	logistických	systémů.	
V minulosti pracoval v řídících pozicích na Minis-
terstvu financí a Ministerstvu obrany.
Od roku 2005 se podílel na vzniku interního au-
ditu ve společnosti Správa Letišť, s.p. V současné 
době pracuje jako ředitel interního auditu ve spo-
lečnosti Letiště Praha, a.s.

DoC. Ing. jIřÍ DUDorkIn, CSC, MBA

Působí jako Senior Expert sekci Business Risk 
Services	pražské	pobočky	Ernst	&	Young.
Vyučoval na Vš – řízení rizik, stochastické meto-
dy	a	modely	(např.	Monte	Carlo),	systémové	inže-
nýrství,	projektové	řízení	(včetně	řízení	projekto-
vých rizik), rozhodování a management

Ing. VeronIkA frIčoVÁ, PhD.

Absolventka Ekonomickej Univerzity v Bratislave so 
zameraním na bankovníctvo a manažment lidských 
zdrojů.	Praxe	v	oblasti	interního	auditu	8	let	(po-
isťovníctvo)	a	celkovo	18	let	vo	finančním	sektoru	
na rôznych pozíciach. V současné době působí jako 
riaditeľka odboru vnútorného auditu ČSOB poisťov-
ne, a.s. v Bratislave.

Ing. Petr grešL

Tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcin-
gu auditu v několika organizacích, zároveň pracu-
je jako nezávislý konzultant v oblasti procesních 
analýz a zabývá se také vedením projektů v ob-
lasti IT. Technické i controllingové vzdělání a pra-
xe navíc umožňuje při seminářích propojit různé 
úhly pohledu na danou problematiku.

Mgr. jAn hArt, LL.M.

advokát
Mgr. Jan Hart je absolventem Právnické fakulty 
Univerzity	Karlovy	v	Praze	(1998)	a	právních	stu-
dií	Středoevropské	univerzity	v	Budapešti	(2000).	
Svou právní praxi zahájil jako koncipient v advo-
kátní	kanceláři	Beiten,	Burkhardt,	Mittl	&	Wege-
ner a advokátní zkoušky složil roku 2002.
Od roku 2002 do roku 2005 byl ředitelem od-
boru legislativního a právního Komise pro cen-
né papíry. 
Od roku 2005 je advokátem a specializuje se ze-
jména na oblast finančního, občanského a ob-
chodního práva. 
Od roku 2003 je členem rozkladové komise Čes-
ké národní banky. V letech 2010 až 2013 byl též 
výkonným ředitelem České asociace obchodníků 
s cennými papíry.

jUDr. jIřÍ heneBerk

je jednatelem a vedoucím partnerem Compllex, 
odpovědným zpravidla za vedení jednotlivých 
projektových týmů. Jiří Heneberk založil Com-
pllex v roce 2004 jako společnost specializova-
nou na regulatorně-compliance aspekty činnosti 
finančních institucí a výkon činnosti vnitřního au-
ditu u finančních institucí.
Absolvent Právnické fakulty UK v roce 2000, 
poté nastoupi do Komerční banky, a.s. v rámci 
reformy právní úsek banky pro její chystanou pri-
vatizaci, kde se brzy vypracoval na pozici regio-
nálního právního manažera odpovědného za za-
jištění právní pomoci zejména úsekům investiční-
ho bankovnictví, řízení rizik a obchodním místům 
pražského centra. 
Již během studií pracoval v investiční společnos-
ti ČSOB Asset Management, a.s., investiční spo-
lečnost.
Absolvoval několik zahraničních školení zejména 
asociace International Swaps and Derivatives As-

PŘEHlED	lEKTORŮ
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sociation,	Inc.	(ISDA).	Prosadil	se	též	jako	aktiv-
ní člen expertní skupiny pro kapitálový trh Čes-
ké bankovní asociace. Jiří Heneberk má složeny 
makléřské zkoušky odborné specializace A, AD 
a C. Je často zván jako lektor na konference tý-
kající se regulace finančních služeb.
V rámci Compllex je odpovědný za vedení řady 
renomovaných projektů, jako je například imple-
mentace regulace MifID v UniCredit bank Czech 
republic, a.s., založení REICO investiční společ-
nosti České spořitelny, a.s. a prvního nemovitost-
ního fondu v České republice či rozšiřování licen-
ce pro RSJ a.s. při souvisejícím získání pozice 
market makera na NySE Euronext Liffe.

Ing. jIřÍ hInner, Ph.D.

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou 
univerzitu Ostrava, kde také dokončil doktorský 
program v oblasti IT technologií. Do roku 2002 
byl zaměstnán na Úřadu služby kriminální poli-
cie a vyšetřování a Policejním prezidiu  Policie ČR 
v různých funkcích se zaměřením na správu, pro-
voz a rozvoj kriminalistických databází. Od roku 
2002 pracuje v útvaru interního auditu ve společ-
nosti ČEZ, a. s., kde vystřídal funkce vrchního au-
ditora a vedoucího oddělení speciálních auditů. 
Ve společnosti provádí audity se zaměřením na in-
formační technologie a bezpečnost. Má víceletou 
zkušenost z práce na IT projektech a IT auditech.

DAVID horAD, CISA, CISM, CrISC 

Je zkušený IS/IT auditor, který má hluboké zna-
losti v oblasti bezpečnosti informací, podílí se 
na řízení ICT rizik, je specialistou na ochranu 
údajů a kontinuitu činností.
Dlouholeté profesní dovednosti v oblasti Securi-
ty	Governance	nabyl	jako	manažer	bezpečnos-
ti informací ve společnostech T-Systems Czech 
Republic a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s., 
a také na pozici Head of IS/IT Audit v Komerč-
ní bance, a.s. Zkušenosti s praktickou implemen-
tací bezpečnosti získal ve firmě Credit Suisse Life 
&	Pension	–	Pojišťovna,	a.s.	jako	IT	Development	
Manager. 
Ve společnosti Argeus s.r.o., se podílí na projek-
tech interního auditu a řízení ICT rizik. 
David Horad studoval na VšE v Praze. 

Ing. StAnISLAV hotrA

Praxe ředitele odboru, kontrolora a metodika pro 
implementaci auditních standardů a auditu vý-
konnosti	v	NKÚ	14	let.	6	let	lektor	NKÚ.	
„Teoretické a praktické aspekty auditu výkonnos-
ti“ na mezinárodní konferenci VšE „Teoretické 
a	praktické	aspekty	veřejných	financí“	2006.

Ing. jAn ChMeLÍk

Absolvent	VŠE	Praha	(specializace	podniková	
ekonomika a management a personální řízení). 
Praxe v oblasti auditu a kontroly v soukromé i ve-
řejné sféře. V současnosti auditor v Odboru audi-
tu drobného bankovnictví v České Spořitelně a.s.  
lektorská	činnost	pro	ČIIA	od	r.	2008.	

Ing. onDřej jAroš

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně se 
zaměřením na informační systémy. V součas-
né době pracuje již 4-tým rokem ve firmě DyNA-
TECH s.r.o. na pozici Manažera implementace 
a	podpory	(zkušenosti	s	implementací	informač-
ních systému zaměřených na finanční řídící kon-
trolu v sektoru veřejné zprávy). Vlastní certifikáty 
projektového řízení: Prince foundations a IPMA 
stupně D.

jUDr. eDUArD jeLeň, CIA, CrMA

Vysokoškolské vzdělání ukončil absolvováním 
dvouletého postgraduálního studia pro přípravu 
finančních odborníků v oblasti daňové, kontrolní 
a	auditorské	na	UK	PF	Praha	v	roce	1994.	Praxe	
v	oblasti	interního	auditu	18	let	(bankovní	sektor	
a doprava). V současné době působí jako Korpo-
rátní manažer rizik ČD, a. s. a od roku 2012 rov-
něž jako holdingový manažer pro oblast řízení ri-
zik ve Skupině ČD. Lektorskou činností se v rám-
ci	ČIIA	zabývá	8	let.	Od	roku	2009	je	držitelem	
certifikátu CIA.

LUDMILA jIrÁňoVÁ

Český hydrometeorologický ústav Praha – vedou-
cí interního auditu a kontroly, oblastí kontroly se za-
bývám	od	roku	1992	a	interním	auditem	od	roku	
2002	(ISO	19011,	9001:2008,	17025).	Komu-
nikace interní i externí v oblastech kontroly i audi-
tu, vedu oddělení o 30 osobách, provádím školení 
a vzdělávám se v oborech kyneziologie a grafologie.

PŘEHlED	lEKTORŮ
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Ing. MILAn jIrÁSek

Absolvent VšE v Praze se zaměřením na účetnic-
tví a finanční řízení podniku. Od roku 2012 vede 
oddělení interního auditu a řízení rizik ve společ-
nosti T-Mobile Czech Republic, a.s. 
Praxe v oblasti interního auditu 13 let, svou pro-
fesní kariéru začínal v roce 2001 jako interní au-
ditor v Komerční bance.
Je	držitelm	certifikátů	CIA	(Certified	Internal	Au-
ditor)	a	ACCA	(the	Association	of	Chartered	Certi-
fied Accountants).

Ing. roBert kAčer

Absolvent Ekonomické fakulty VšB Technické Uni-
verzity Ostrava v oboru marketing a obchod. Více 
než 12 let zkušeností v interním auditu v sektorech 
strojírenství, zdravotnictví, věda a výzkum, veřejná 
správa	a	finanční	služby.	Od	roku	2006	je	jednate-
lem konzultační firmy DUCK Consulting, s.r.o. Před-
nášková	činnost	v	rámci	ČIIA	od	roku	2007.	

BC. MILoš kAMArýt

Absolvent Policejní akademie České republiky se 
zaměřením na trestní právo. Praxe v oblasti vy-
šetřování	16	let	(veřejný	sektor,	telekomunikace).	
V současné době působí jako Senior služeb inter-
ního vyšetřování v T-Mobile Czech Republic, a.s., 
v útvaru práva, regulace a vnějších vztahů, kde je 
odpovědný za oblast interního vyšetřování. Lek-
torskou činností se zabývá 5 let.

Ing. rADek kÁnSký, CIA

České dráhy, a. s.
Praxi interního auditu vykonává od roku 2000 až 
do současnosti jako vedoucí auditorských týmů 
i jako řadový interní auditor.
Poskytování služeb IA v oblasti prověřování řídí-
cích a kontrolních systémů, hodnocení compli-
ance. Interní audity procesů, systémů, provádě-
ní finančních analýz, konzultace v oblasti účet-
nictví a finančního hospodaření, provádění auditu 
v	rámci	holdingu	(audit	dceřiných	společností).

Ing. kAteřInA koLItSChoVÁ

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, 
fakultu Mezinárodních vztahů, hlavní specializace – 
Evropská integrace, vedlejší specializace – Komerč-
ní jazyky a jeden semestr na Turku School of Econo-
mics	and	Business	Administration	(Finsko).

Současné zaměstnání – Evropský účetní dvůr, Lu-
cemburk – oddělení Auditu Evropského fondu pro 
regionální	rozvoj	(EFRR),	dopravy	a	energetiky.	Vý-
kon auditu projektů financovaných z EfRR a fondu 
soudržnosti v členských státech EU.

Ing. PAVeL koLMAn

OSVČ – ekonomické a finanční poradenství, po-
radce místopředsedy vlády, vysokoškolský uči-
tel – odborný asistent na Vysoké škole meziná-
rodních a veřejných vztahů.
15 let lektor odborných seminářů s tématy fi-
nanční podvody, boj proti praní špinavých peněz 
a korupci.

Ing. jItkA koMÁrkoVÁ

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze. Pracuje v České národní bance, kde se v rám-
ci sekce dohledu nad finančním trhem věnuje ob-
lasti prevence legalizace výnosů z trestné činnos-
ti a financování terorismu. Lektorskou činností se 
v rámci ČIIA zabývá od r. 2010.

Ing. PAVLA koStřIBoVÁ, CIA

Absolvent Vysoké školy finanční a Správní se za-
měřením na řízení podniku a podnikové finance. 
Praxe v oblasti interního auditu v bankovním sek-
toru	7	let.	V	současné	době	působí	jako	Head	au-
ditor KB, a. s.. 

Mgr. jAnA krAneCoVÁ

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy uni-
verzity v Brně. Specializuje se na finanční právo 
a to zejména ve vztahu k územním samospráv-
ním celkům. V současné době působí jako kon-
zultant a auditor v oblasti finančního řízení ÚSC. 
Věnuje se i publikační a pedagogické činnosti.

PhDr. Ing. jIřÍ krULIš

Vystudoval fakultu strojního inženýrství ČVUT Pra-
ha a filosofickou fakultu University Karlovy – obor 
psychologie. Kromě pracovních pobytů a stáží 
v	Anglii	a	Německu	pracoval	v	letech	1970–1994	
ve VÚ bezpečnosti práce v Praze, od roku ve vlast-
ní firmě PREP PRAHA zabývající se poradenskou 
a expertní činností v oblasti managementu, zejmé-
na managementu rizik a lidských zdrojů. Je au-
torem a spoluautorem několika knih, vysokoškol-
ských učebnic a řady odborných článků.

PŘEHlED	lEKTORŮ



VLADIMÍr krůtA, DIPL. MgMt.

Působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy 
KRUTOL® Consulting – www.krutol.cz 
Současné hlavní aktivity: lektorská činnost, se-
mináře v oblastech: řízení procesů se zaměřením 
na IT služby, interní směrnice, správa procesů 
a metodologie a také konzultace v managementu, 
podnikovém řízení, obchodním či organizačním 
plánování a řízení rozvoje organizace.
Absolvoval certifikace např. ITIL® v2, ITIL® v3, 
ISO	9000–2000	Transition	Auditor,	ISO	14000	
(Enviromental	Management	System)	Internal	Au-
ditor, Prince 2.

Ing. Petr kUBÍk, CIA

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze 
a Handelshogskolan ve Stockholmu. Po škole pů-
sobil čtyři roky jako konzultant ve společnosti Ar-
thur Andersen v oddělení business consulting. 
Od roku 2002 pracuje jako interní auditor ve spo-
lečnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Od roku 
2005 je držitelem certifikátu CIA.

Ing. rADek kUčerA

V současné době dokončuje studium Právnic-
ké fakulty Západočeské univerzity. Více než 10 
letá praxe u Policie České republiky, kde půso-
bil na úseku odhalování hospodářských trestných 
činů. Nyní působí jako vedoucí útvaru bezpeč-
nosti u společnosti T-Mobile. Interní kouč a men-
tor. Přednáší více než 5 let na odborných fórech 
zaměřených na podnikovou bezpečnost. 

Ing. joSef kUtÁč

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Os-
trava, fakulta fMMI, katedra Ekonomika a mana-
gement v metalurgii, učitel – Ekonomika podniku, 
počítačová podpora podniku
Dlouholetá lektorská, pedagogická a konzultač-
ní	praxe	–	oblast	Řízení	podniku,	Řízení	procesů,	
Projektové	řízení,	Výrobní	řízení,	Řízení	staveb-
ních	zakázek	a	Řízení	investic.	
Praktické znalosti ekonomického, finančního 
a výrobního řízení malých, středních a velkých 
společností. Lektor s dlouholetými praktický-
mi zkušenostmi v oblastech controllingu, mana-
žerského účetnictví a interního auditu výrobních 
a nevýrobních podniků a územních samospráv-
ných celků a jimi založených společností a zříze-
ných organizací.

Ing. jÁn LALkA, Cfe

Ján Lalka, Managing Director a zakladateľ Sur-
veilligence, má 12 rokov skúseností s riadením fi-
nančných rizík, podnikovými financiami a vyše-
trovaním podvodov. Pracoval pre medzinárodnú 
banku na riadení trhových rizík, pre privátnu sku-
pinu rizikového kapitálu a podieľal sa na reštruk-
turalizácii strojárskej spoločnosti. Pred založením 
Surveilligence pôsobil v poradenskej spoločnos-
ti Deloitte.
V rámci svojej praxe sa podieľal sa na mnohých 
projektoch vyšetrovanie podvodov v Českej re-
publike a Slovensku, Nemecku, Bulharsku, Koso-
ve, Čiernej Hore alebo na Ukrajine.
Ján Lalka vyštudoval Žilinskú univerzitu a zís-
kal diplom z dvojročného postgraduálneho štúdia 
na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. 
Je členom Českého institutu interních auditorů 
a Asociácie certifikovaných vyšetrovateľov pod-
vodov	(Association	of	Certified	Fraud	Examiners).	
Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú napríklad:
Participácia na mnohých forenzných projektoch 
vyšetrovanie podvodov v globálnych a lokálnych 
spoločnostiach a významných organizáciách štát-
nej správy ako forenzný audítor a zodpovedný 
partner za vyšetrovanie. Projekty zahŕňali naprí-
klad komplexné vyšetrovanie podozrení z podvo-
dov, previerky systému proti podvodom, preve-
rovanie korupcie zamestnancov, dátové analýzy, 
zber a vyhodnocovanie informácií o subjektoch 
a preverovanie konfliktu záujmov.
Prednášanie na mnohých konferenciách a semi-
nároch usporiadaných rešpektovanými inštitú-
ciami na témy týkajúce sa odhaľovania a vyše-
trovania	podvodov	(napr.	Association	of	Certi-
fied fraud Examiners, Vzdelávacom inštitúte ná-
rodnej banky Slovenska, ASIS, v Českom inštitú-
te interných audítorov, alebo na Ekonomickej uni-
verzite Bratislava). Publikácie odborných článkov 
v médiách.

roMAn LInDAUer DIPL. MgMt.

Studoval na VšE a britské Open University Busi-
ness School. Od roku 2003 zabývá oblastí říze-
ní rizik pomocí interních kontrol podle metodolo-
gie SOX404. Během své profesionální praxe něko-
likrát  implementoval komplexní systémy interních 
kontrol v místních pobočkách zahraničních společ-
ností a vedl testovací a certifikační projekty spoje-
né se SOX404/COSO. V současné době se zabývá 
nezávislou poradenskou a lektorskou činností.

PŘEHlED	lEKTORŮ
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jUDr. rADkA MeDkoVÁ

Vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze, poté 
se	8	let	věnovala	právu	jako	podniková	právnič-
ka	(FN	Motol,	ČNB).	V	roce	2007	se	seznámila	
s řešením konfliktů pomocí mediace – procesu, 
který pomocí specifických technik pomáhá stra-
nám konfliktu najít oboustranně přijatelné a reál-
né řešení a který se zaměřuje na řešení problé-
mů do budoucna.
Radka	Medková	se	od	roku	2009	věnuje	media-
ci, je zapsanou mediátorkou v seznamu Minister-
stva spravedlnosti a spoluzakladatelkou Pražské-
ho mediačního centra. Mediuje rodinné, firemní 
a pracovní spory, je lektorkou komunikace, aser-
tivity, řešení konfliktů a pracovního práva.

Ing. MArIe MIkoVÁ

Jmenovaná má dlouholetou praxi ve školení pro 
práci na PC. A to jak pro začátečníky, středně 
pokročilé tak pro pokročilé uživatele programů 
MS Office. 
V současné době v rámci školících aktivit Arge-
us, s.r.o. zajišťuje Ing. Marie Miková výuku MS 
Word,	MS	Excel,	MS	PowerPoint	verze	2007	
a verze 2010. 
školícími programy pod vedením Ing. Marie Miko-
vé prošli např. zaměstnanci firem Continental Ba-
rum, s.r.o., MITAS a.s., LAPP KABEL s.r.o., Ro-
stra	s.r.o.,	Greiner	Packaging	Slušovice	s.	r.	o.,	
apod. 
Posledních 15 let Ing. Miková své pedagogic-
ké dovednosti rozvíjela v počítačové škole Altix 
ve Zlíně. 
Ing. Marie Miková je absolventkou ČVUT-fSI Praha. 

Ing. hAnA onDrUškoVÁ

Lektorka a trenérka soft skills, učí především ko-
munikaci, time management a prezentační do-
vednosti. Jejími kurzy prošly za sedm let půso-
bení v oboru tisíce lidí. Učí komunikaci na VšE 
v Praze, spolupracuje se státními institucemi, 
bankami i s nadnárodními soukromými firmami. 

Mgr. frAntIšek orSÁg, CIA

Pracuje jako poradce v oblasti metodiky interního 
auditu a kontroly. 
Původním povoláním matematik, v podnikatelské 
sféře pracoval v auditu OKD a.s., ČS a.s. a Mora-
via Banka a.s., ve veřejné správě v auditu a kon-

trole ČPZP, na Nejvyšším kontrolním úřadu, Mi-
nisterstvu státní kontroly a Ministerstvu financí.

Mgr. jAkUB PeterkA

Absolvent Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad La-
bem – Pedagogická fakulta. Od roku 2010 pů-
sobí na Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy jako auditor Pověřeného auditního subjek-
tu OP VK, zástupce vedoucího oddělení. Je lek-
torem ČIIA.

BLAženA PetrLÍkoVÁ

Absolventka DPS PfUK, s pedagogickou praxí 
ve středním odborném školství, má dlouholetou pra-
xi v účetních pozicích zejména v nevládních nevý-
dělečných	organizacích	(NNO),	držitelka	osvědčení	
„Lektor Ministerstva financí“, metodik odboru účet-
nictví	–	odd.	nevýdělečných	organizací	(OSS,	ÚSC,	
PO, a NNO), kontrolor centrální harmonizační jed-
notky pro finanční kontrolu na Ministerstvu financí – 
nyní již ve výslužbě. V současnosti působí jako účet-
ní poradce – OSVČ se specializací na PO a NNO. 
Publikuje v odporných časopisech se zaměřením 
na účetnictví a veřejnou správu a podílí se na lektor-
ské činnosti pro „třetí sektor“.

Ing. DAnUše ProkůPkoVÁ

Auditor	osvč.	KAČR	0712	–	člen	Výboru	pro	sektor	
veřejných financí.
Dlouholetá lektorská a publikační činnost 
na téma finanční řízení, účetnictví a audit.

Ing. Petr PtÁček

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, oddělení fi-
nančního řízení programů EU, zabývající se pro-
blematikou veřejné podpory v rámci strukturál-
ních	fondů	EU	od	roku	2007.	Resortně	spolu-
pracující s odborem veřejné podpory Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. Výkonem a meto-
dikou interních auditů se zabýval od roku 2004.

Ing. MIroSLAVA PýChoVÁ

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze 
a specializačního studia na právnické fakultě Uni-
versity Karlovy pro úředníky státní správy, ukonče-
né obhajobou závěrečné práce na téma „Kontrola 
hospodaření s prostředky veřejných rozpočtů“.
Praxe	17	let	na	Ministerstvu	financí	v	kontrol-
ním odboru, kde kontrolovala hospodaření stát-
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ních orgánů a příjemců dotací, řídila kontrolní 
skupiny a působila také jako metodik pro kontrol-
ní činnost. Nyní vykonává poradenskou, konzul-
tační a lektorskou činnost. Externě spolupracu-
je s ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy 
jako přizvaná osoba nebo členka týmu interních 
auditorů, zpracovává odborná stanoviska k růz-
ným problémům oprávnění kontroly a kontrolní-
ho systému.
Účastnila se meziresortního připomínkového ří-
zení k jednotlivým variantám návrhu zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Autorka expertizních posudků na vyžádání Po-
slanecké sněmovny k návrhu zákona o kontrole 
a novely zákona o finanční kontrole v roce 2012.

Ing. LADISLAV rAfAj, CIA

Vyštudoval odbor Letecká doprava Vysokej ško-
ly dopravy a spojov v Žiline, následne pôsobil 
12	rokov	v	leteckom	priemysle.	Od	roku	1999	
pracuje ako interný audítor / vedúci útvaru interný 
audit v nadnárodných skupinách Sauer Danfoss, 
Mondi, Slovnaft/MOL. Od roku 2005 vedie inter-
ný audit v skupine Matador.

Ing. MArkÉtA SAhULoVÁ

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze se 
zaměřením na veřejnou správu a regionální roz-
voj. Při studiu a krátce po jeho dokončení půso-
bila v poradenské společnosti, která se zabýva-
la zpracováním projektů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů EU. Od roku 2012 působí 
v legislativním oddělení odboru práva veřejných 
zakázek a koncesí na Ministerstvu pro místní roz-
voj, kde se zabývá zejména výkladem problemati-
ky veřejného zadávání a administrací zadávacích 
řízení, zároveň taktéž spolupracuje na tvorbě zá-
kona o veřejných zakázkách.

Ing. Petr SIkorA

Absolvent	Vysoké	školy	ekonomické	v	Praze	(obor	
finance	a	úvěr).	Od	roku	1991	se	zabývá	kontrol-
ní činností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 
2002 kontrolou finanční. Je zaměstnán na pozi-
ci vedoucího oddělení kontroly Magistrátu města 
Havířova a kromě kontroly hospodaření příspěv-
kových organizací se věnuje také vnitřní kontrole 
příspěvkových organizací a kontrole příjemců ve-
řejné finanční podpory. 

Ing. roDAn SVoBoDA, CIA, CISA, CrMA

Eurodan, s. r. o., konzultant, školitel a poskyto-
vatel služeb v oblasti analýzy a hodnocení rizik, 
nastavení a hodnocení compliance, budování ří-
dicích a kontrolních systémů a jejich prověřová-
ní interním auditem, externí hodnotitel kvality IA. 
lektorskou	činností	se	zabývá	od	roku	1998.

Ing. rADek ščotkA, MBA

Pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která posky-
tuje formou outsourcingu služby řízení rizik, in-
terního auditu, projektového řízení, compliance 
a školící aktivity. 
Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním 
sektoru se specializací na problematiku cenných 
papírů a investičního bankovnictví. Další mana-
žerské zkušenosti nabyl na poli auditu. Věnuje se 
projektům řízení rizik v korporátní a finanční sfé-
ře, vedl implementaci systému a metodik řízení 
rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikova-
ných softwarových platforem u mnoha českých 
i nadnárodních společností.

Ing. AntonÍn šenfeLD, CIA

Je manažerem operačních rizik ve společnos-
ti AXA Česká republika s.r.o., kde odpovídá za rá-
mec systému řízení rizik finanční skupiny AXA 
v	ČR	&	SK.
Jako interní auditor ve společnosti T-Mobile se 
spolupodílel na budování útvaru interního auditu. 
Řídil	interní	audit	v	Komerční	pojišťovně,	kde	jeho	
hlavními úkoly byla změna orientace IA na při-
danou hodnotu a ustanovení Výboru pro audit. 
V DIRECT pojišťovně byl odpovědný za systém ří-
zení rizik a projekt Solventnost II.
Antonín je certifikovaným interním auditorem 
(CIA),	s	ČIIA	dlouhodobě	spolupracuje	v	oblasti	
profesních standardů a certifikace.

Ing. jAn šPAček, CIA

Konzultant v oblasti řízení rizik a interního auditu. 
Převážná část, více než pětadvacetileté, profes-
ní praxe je spojena s problematikou systémů říze-
ní a kontroly, řízení rizik a interním auditem. Lek-
tor ČIIA od roku 2002.

PŘEHlED	lEKTORŮ
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PhDr. Petr šULC

Absolvent ffUK v Praze, akreditovaný lektor ILM 
(Institute	of	leadership	and	Management),	držitel	
certifikace programů Six Sigma a Zákaznická orien-
tace. Praxe v oblasti HR a ve středním managemen-
tu	8	let	(bankovní	sektor	–	vzdělávání	a	rozvoj	pra-
covníků, řízení odboru retailových operací a zákaz-
nického servisu). 

V současné době působí jako lektor, konzultant, 
kouč a projektový manžer. Lektorskou činností se 
zabývá	9	let,	s	ČIIA	spolupracuje	7	let.
 
Ing. MArtIn trojAn, CIA

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze	(1997–2002	obor	Statistika	a	ekonometrie,	
2003–2008	obor	Podniková	ekonomika	a	mana-
gement). Má zkušenosti s krizovým řízením pod-
niku, od roku 2002 coby OSVČ realizoval exter-
ní	ekonomické	a	organizační	poradenství	(perso-
nální a procesní audity, problematika veřejných 
zakázek	a	strukturálních	fondů).	Od	roku	2008	
se pak specializuje na komplexní oblast interní-
ho auditu. V současnosti působí na pozici vedou-
cího auditora Centra pro regionální rozvoj ČR, 
zprostředkujícího a kontrolního subjektu vybra-
ných operačních programů strukturálních fondů 
(IOP,	OPTP	a	programů	přeshraniční,	nadnárodní	
a meziregionální spolupráce).

Ing. LADISLAV tyLL, Ph.D., MBA

Vysoká škola ekonomická v Praze. Specializace: 
Outsourcing, mezinárodní podnikání, fúze, akvizi-
ce, společné podniky, hodnocení podnikatelských 
záměrů pozice: Odborný asistent na katedře Pod-
nikové ekonomiky.

DoC. PhDr. Ing. jAn UrBAn, CSC.

Již více než deset let se věnuje podnikovému po-
radenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje 
lidských zdrojů, je ředitelem poradenské společ-
nosti	Consilium	Group,	Management	Consultants,	
s.r.o. Současně působí jako učitel na Karlově Uni-
versitě a lektor pro podnikovou sféru. Je autorem 
řady časopiseckých i několika knižních publikací 
zabývajících se řízením a vedením lidí, například 
Řízení	lidí	v	organizaci,	Byznys	je	o	lidech,	Tvor-
ba a rozvoj organizačních systémů, Jak zvládnout 
deset nejobtížnějších situací manažera.

Mgr. MArtIn Vojtek, Ph.D.

Lektor je inspektor pro dohled nad finančním tr-
hem v ČNB a specializuje se na řízení úvěrových 
rizik. Je také členem týmu zabývajícího se valida-
cí pokročilých metod řízení úvěrových rizik v ban-
kách	(IRB).

jUDr. Ing. jAn VUčkA, Cfe

Advokát a konzultant Central European Adviso-
ry	Group,	bývalý	státní	zástupce	specializující	se	
na hospodářskou kriminalitu a člen Association 
of Certified fraud Examiners. V oblasti forenzních 
šetření se pohybuje již deset let a účastnil se řá-
dově stovek výslechů.

rnDr. jIřÍ WeInBerger

TIMING	Praha,	vystudoval	obor	„Matematická	
statistika“ na Matematicko-fyzikální fakultě UK. 
Specializuje se na simulace a optimalizace složi-
tých systémů, řízení projektů a jejich rizik, simu-
lační modelování a optimalizace cash-flow port-
folia projektů, prezentační a komunikační doved-
nosti, věnuje se i publikační činnosti.
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VýhoDy zÁkLADnÍho čLenSkÉho PřÍSPěVkU (3 000 kč zA kALenDÁřnÍ rok)

•			Členství	v	ČIIA vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednictvím pravi-
delných emailových novinek, časopisu a webu.

•			Budete	si	moci	vybrat	z	řady	odborných	publikací,	z	nichž	většina	je	všem	členům	v	rámci	členství	poskyto-
vána zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních standardů pro 
profesní praxi interního auditu a Doporučení pro praxi, které jsou součástí Mezinárodního rámce profesní 
praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům 
účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podobu Standardů.

•				Budete	mít	možnost	účastnit	se	klubových	večerů,	fór,	kulatých	stolů	a	konferencí,	kde	jsou	prezentovány	
nejzajímavější trendy v interním auditu.

•			Poskytneme	vám	slevy	na	pořádané	kurzy,	konference	a	certifikaci.
•			Bezplatně	obdržíte	odbornou	členskou	literaturu,	čtyřikrát	ročně	časopis	Interní	auditor	a	dvakrát	ročně	Kata-

log vzdělávacích akcí.
•    Získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek  

www.interniaudit.cz a rovněž www.globaliia.org. Zde budete mít možnost čerpat další informace a stahovat 
potřebné dokumenty zcela zdarma.

•			Umožníme	vám	zdarma	přístup	do	naší	knihovny.
•			Můžete	aktivně	spolupracovat	v	jednotlivých	odborných	výborech	a	pracovních	komisích.
•   Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.
•			V případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované čIIA, nemáte zpoplatněno roční hlášení CPe.
•			S	členstvím	v	ČIIA	je	spojeno	i	právo	s	účastí	na	Sněmu,	vyjadřovat	se	ke	všem	projednávaným	věcem	

a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.
•			Jsme	vám	k	dispozici	5	dní	v	týdnu	pro	vaše	případné	dotazy.	Kancelář	i	Rada	ČIIA	zprostředkovává	informa-

ce i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám členství.
 
VýhoDy čLenSkÉho PřÍSPěVkU BenefIt (kč 5 000 zA kALenDÁřnÍ rok)

•		Standardní	výhody	v	rámci	základního	členského	příspěvku
•		Prodej	odborných	publikací	nabízených	ČIIA	se	slevou	10	%
•		Účast	na	jednom	jednodenním	semináři	(max.	v	hodnotě	Kč	5	000)
•		Sleva	na	konferenci	ve	výši	15	%	z	konferenčního	poplatku	(pro	člena	ČIIA)

Co čIIA nABÍzÍ?

•			Nabízíme	širokou	škálu	jedno	i	více	denních	seminářů,	kurzů	a	vzdělávacích	akcí	zaměřených	na	otázky	zři-
zování a působení útvarů auditu a zvyšování odborné úrovně auditorů.

•			Máte	možnost	složení	zkoušky	k	získání	mezinárodně	uznávaného	titulu	CIA	(Certified	Internal	Auditor),	kte-
rý je známkou odborné kvalifikace pro oblast zásad a praktického uplatnění interního auditu a slouží v sou-
časné době jako nejvýznamnější mezinárodní uznání pro interní auditory.

•			zprostředkujeme	konzultace	jako	profesionální	pomoc	v	jednotlivých	oblastech	auditu.
•			zveřejněním	profesního	inzerátu	můžeme	pomoci	nalézt	nové	zaměstnání.

PřIhLÁškA

•		Členem	ČIIA	může	být	fyzická	i	právnická	osoba	(individuální	členství	a	skupinové	členství).
•		Při	podání	přihlášky	od	1.	července	je	výše	členského	příspěvku	na	daný	rok	snížena	o	50	%.
•			Výhodou	skupinového	členství	je	sleva	40	%	ze	základního	členského	příspěvku	nebo	24	%	z	členského	pří-

spěvku	BENEFIT	pro	pátého	až	devátého	zástupce.	Od	desátého	zástupce	je	sleva	60	%	ze	základního	člen-
ského	příspěvku	nebo	36	%	z	členského	příspěvku	BENEFIT.

•			Přijímání	nových	členů	se	uskutečňuje	na	základě	písemné	žádosti	–	přihlášky;	členské	příspěvky	jsou	place-
ny dle platného příspěvkového řádu. 

•			Online	přihlášku	naleznete	na	http://interniaudit.cz	nebo	si	tamtéž	stáhněte	její	tiskopis.

StAňte Se čLeneM čIIA
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čLenSký PřÍSPěVek „BenefIt“ 
Rada Českého institutu interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek  
BENEfIT, který je platný od 1. ledna 2012.
 
Tento	produkt	vychází	ze	změny	Příspěvkového	řádu	ČIIA,	schváleného	na	náhradním	sněmu	z	16.	řádného	sně-
mu ČIIA konaného dne 30. března 2011. Rada ČIIA provedla rozsáhlou analýzu současných benefitů v porovná-
ní s členskými výhodami vybraných zahraničních institutů. Kancelář ČIIA zaslala všem svým členům dotazník, kte-
rý se také týkal této problematiky. Zde jsme zejména zjistili využití současných benefitů ČIIA a zaznamenali návr-
hy na další členské výhody.

Na základě těchto informací vznikl členský příspěvek BENEfIT. 
Tato nová forma členského příspěvku BENEfIT obsahuje všechny  
výhody řádného členského příspěvku, ale navíc je rozšířena o další za-
jímavé výhody:

CenA

Cena členského příspěvku BENEfIT je 5 000 Kč za kalendářní rok za individuálního člena či jednoho zástupce 
za organizaci. Výhodou skupinového členství je sleva 24 % pro pátého až devátého zástupce a od desátého zá-
stupce	je	sleva	36	%	pro	organizaci.	Při	podání	přihlášky	od	1.	července	je	výše	členského	příspěvku	BENEFIT	
na daný rok snížená o 50 %.
základní	(současný)	členský	příspěvek	je	dále	zachován.	



NABíDKA PRONáJMU MíSTNOSTí ČIIA

CERTIfIKACE

Český institut interních auditorů, je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. Ve spolupráci 
s Vámi připravíme seminář/školení/trénink dle Vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické 
prostředí Vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační a pre-
zentační tréninky a jiné.
Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města Ostravy, Plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí ČR, Národná 
banka Slovensko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Direct Parcel Distribution s.r.o., 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Ministerstvo ži-
votního prostředí a další.

kontAkt: 
Jana šindelářová 
tel.:	224	920	332
e-mail: sindelarova@interniaudit.cz 

SeMInÁře nA kLÍč, fIreMnÍ VzDěLÁVÁnÍ
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nájem: Den  1 hodina   UčeBnA – 30 MÍSt
  4 000 (s DPh 4 840) 650 (s DPh 787)

Dle požadavků je dále možno využít:
•	dataprojektor		 1	000	(s	DPH	1	210)	 200	(s	DPH	242)		 	
•	notebook		 300	(s	DPH	363)	 50	(s	DPH	61)   
•	flip-chart		 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	blok	do	flip-chartu		 á	200	(s	DPH	242)	 	 	 	 	
•	plátno	 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	kuchyňka	 400	(s	DPH	484)	 60	(s	DPH	73)		 	 	

nájem: Den  1 hodina   UčeBnA – 20 MÍSt
  3 500 (s DPh 4 235) 450 (s DPh 545)

Dle požadavků je dále možno využít:

•	dataprojektor		 1	000	(s	DPH	1	210)	 200	(s	DPH	242)		 	
•	notebook		 300	(s	DPH	363)	 50	(s	DPH	61)	 	 	
•	flip-chart		 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	blok	do	flip-chartu		 á	200	(s	DPH	242)	 	 	 	 	
•	plátno	 v	ceně	nájmu	 	 	 	
•	kuchyňka	 400	(s	DPH	484)	 60	(s	DPH	73)		 	 	

CenÍk je PLAtný Pro rok 2014



PUBLIkACe A on-LIne oBChoD
ČIIA pro Vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžejních 
publikací v oblasti interního auditu, určených pro prohlubování profesní praxe interního auditu, jakož i pro pro-
hlubování povědomí o něm.

Mezi	současnou	nabídkou	naleznete	jak	stěžejní	tituly	praxe	(např.	Mezinárodní	rámec	profesní	praxe	interního	
auditu),	tak	tituly	specializované	(např.	Interní	audit	a	podvod).	Nabídka	je	rozšířena	i	o	tematické	publikace	ji-
ných	vydavatelů	(např.	Jak	vítězit	nad	riziky).

Publikace je možno zakoupit osobně v kanceláři čIIA nebo lze využít on-line zásilkového obchodu  
na http://interniaudit.cz, záložka Publikace. Doufáme, že Vás naše nabídka vybraných publikací zaujme  
i tentokrát! 

Uvedené ceny jsou včetně DPh.

PUBLIKACE

MetoDICkÁ PoMůCkA k zABezPečenÍ ProgrAMU 
kVALIty InternÍho AUDItU V MALýCh ÚtVAreCh  
Ve VeřejnÉ SPrÁVě
noVInkA 345 kč
kolektiv autorů, český institut interních auditorů 2014
Metodická pomůcka k zabezpečení Programu kvality interního auditu v malých 
útvarech ve veřejné správě je praktickým průvodcem pro všechny, kteří se chtě-
jí podílet na rozvoji a zkvalitňování interního auditu a kterým chybí jednoduchý ná-
vod na to, jak se vypořádat s kvalitou interního auditu, a to především s ohledem 
na Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu vydanými IIA.
V příručce se prolíná teorie s praxí – jsou zde k dispozici texty standardů, je zde 
k dispozici obecný návod na to, jak jednotlivé kroky programu kvality realizovat. 
Významnou část příručky tvoří také praktické návody a vzorové dokumenty.
Příručka by se tak mohla stát užitečnou pomůckou zejména v malých útvarech in-
terního auditu ve veřejné správě. A o to především všem autorům této publikace šlo.

PrůVoDCe VeřejnýMI rozPočty 290 kč
Blanka štefanková, český institut interních auditorů 2012
Průvodce veřejnými rozpočty“, vznikla jako součást iniciativy Komise pro systémy 
manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních audi-
torů. Tato komise vyvinula 8 základních znalostních komponent, které poskytnou 
komplexní pohled na hlavní principy moderní správy a řízení orgánů a organizací 
veřejného sektoru a poslouží jako průvodce politickým zástupcům v orgánech ve-
řejné moci a správy, úředníkům státní správy a územní samosprávy a zaměstnan-
cům ostatních veřejných institucí a zařízení, kteří mají profesionální zájem o tuto 
oblast. Cílem je vytvořit publikace jednotlivých zaměření, které napomůžou jejích 
adresátům k získání rychlé orientace v problematice, na základě které pak tito ad-
resáti získanou základní mohou nadále prohlubovat. Jako první z komponent Prů-
vodce procesy řádné správy a řízení orgánů a organizací veřejného sektoru se Vám 
dostává publikace, kterou napsala Ing. Blanka štefanková, členka Komise pro sys-
témy manažerské odpovědnosti Sekce veřejné správy Českého institutu interních 
auditorů a interní auditorka Moravskoslezského kraje.
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jAk MAxIMALIzoVAt UžItek z fUnkCe  
InternÍho AUDItU 99 kč
Překlad český institut interních auditorů 2013
Soubor deseti konkrétních praktických doporučení včetně vzorového statutu au-
ditního výboru či statutu oddělení interního auditu. tento dokument byl vydán 
ve spojitosti s konferencí pořádanou Sdružením evropských institutů eCIIA a sdru-
žením evropských institutů členů správních orgánů ecoDa v prosinci 2012 s ná-
zvem „jak maximálně využít funkci interního auditu“. Český institut interních au-
ditorů přeložil do českého jazyka.

MezInÁroDnÍ rÁMeC ProfeSnÍ PrAxe  
InternÍho AUDItU, AktUALIzACe 2013 550 kč
Překlad český institut interních auditorů 2013
Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané Mezinárodním institutem in-
terních	auditorů	(The	IIA,	Inc.)	jako	jednotné	principy	a	postupy	auditorské	praxe.	
Zahrnuje definici interního auditu, Etický kodex, Mezinárodní standardy pro pro-
fesní praxi interního auditu, Výklad pojmů. Dále je vše také k dispozici na přilože-
ném CD včetně Doporučení pro praxi, Praktických pomucek a Stanovisek. Praktic-
ké pomůcky a stanoviska jsou pouze v anglickém jazyce. Toto vydání je nové a ak-
tualizované.

MAPA k MezInÁroDnÍMU rÁMCI ProfeSnÍ PrAxe 
InternÍho AUDItU, AktUALIzACe 2013 40 kč
český institut interních auditorů 2013
Přehledná mapa Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu 
a Doporučení pro praxi.

ASIStenCe Pro MALÉ ÚtVAry InternÍho AUDItU  
PřI IMPLeMentACI MezInÁroDnÍCh StAnDArDů  
Pro ProfeSnÍ PrAxI InternÍho AUDItU 150 kč
Překlad český institut interních auditorů 2013
Tato Praktická pomůcka poskytuje pracovní definici termínu malý útvar interního 
auditu. Také si je vědoma výzev, kterým čelí vedoucí malého útvaru interního audi-
tu při implementaci Standardů, navrhuje, jak na výzvy reagovat, přináší výhody po-
užívání Standardů. Mnohé z výzev, které jsou v této příručce zmíněny, však nejsou 
specifické pouze pro malé útvary interního auditu, i větší útvary často čelí mno-
hým těmto výzvám. Současně uvádí konkrétní příklady a nejlepší praxi, relevantní 
pro vedoucí interního auditu a management auditu malých útvarů interního auditu, 
které jim pomohou nejlépe Standardy implementovat.
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PoSUzoVÁnÍ PřIMěřenoStI řÍzenÍ rIzIk S PoUžItÍM 
norMy ISo 31000 160 kč
Překlad český institut interních auditorů 2012
Tato Praktická pomůcka podrobně rozvádí tři přístupy k zajištění procesu řízení rizik: 
přístup na základě prvků procesu, přístup na základě principů řízení rizik a přístup 
na základě modelu vyspělosti. Využívá normu ISO 31000 jako základ pro rámec ří-
zení rizik. Pro hodnocení rizik mohou být používány i jiné rámce. Tato pomůcka však 
implicitně či explicitně nedoporučuje využití tohoto nebo jakéhokoliv jiného rámce.

jAk VÍtězIt nAD rIzIky 596 kč
jiří kruliš
Kniha obsahuje přehled problematiky řízení podniků se zaměřením na manage-
ment rizik. Jejím cílem je, aby tento přehled mohl být v podnicích využíván pro 
hledání	odpovědi	na	otázku	JAK	VČAS	A	DŮSlEDNĚ	ODHAlOVAT	A	zVláDAT	RI-
ZIKA, jež rozhodují o spolehlivosti, bezpečnosti, výkonnosti a efektivnosti procesů, 
a tím o úspěšnosti a konkurenceschopnosti podniků. 
Kniha je praktickou příručkou sloužící manažerům na všech pozicích a úrovních 
podnikové hierarchie pro předcházení a řešení problémů v každodenní podnikové 
praxi i v konkrétních situacích, kdy jsou ohroženy cíle a výsledky probíhajících pro-
cesů a činností. 
Kniha je dále určena pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na zvládání pod-
nikových rizik - procesních, bezpečnostních, informačních, zdravotních atd. Je vy-
užívána jako příručka jednak auditory, jednak specialisty na personalistiku, mana-
gement kvality, projektový a krizový management, controlling a dále pracovníky po-
jišťoven, poradenských a školicích firem, i jako učebnice pro studenty a pedagogy 
v uvedených oborech.

InternÍ AUDIt A PoDVoD 275 kč
Překlad český institut interních auditorů 2011
Tato publikace je jedna z Praktických pomůcek tedy součást Mezinárodního rám-
ce profesní praxe interního auditu. Je přeložena do českého jazyka a vydána ČIIA 
v březnu 2011. hlavními  tématy této publikace jsou Povědomí o podvodu, Typic-
ké role/odpovědnosti za předcházení/odhalování podvodů, Odpovědnosti interního 
auditu během auditní zakázky, Hodnocení rizika podvodu, Předcházení podvodům 
a jejich odhalování, Vyšetřování podvodů a Vytváření názoru na interní řídicí a kon-
trolní mechanismy spojené s podvodem.

8. nÁVyk – oD efektIVnoStI k VýjIMečnoStI 439 kč
Stephen r. Covey
Nová kniha proslulého autora a rádce,	jehož	„7	návyků	skutečně	efektivních	lidí“	
je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, se zaměřuje na osvojo-
vání si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umož-
ní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pra-
covním i v osobním životě.	Musíme	se	naučit	řídit	se	svým	vnitřním	hlasem	(na-
jít sebe sama, být si vědomi své jedinečnosti a rozvíjet své vrozené nadání) a po-
máhat druhým, aby totéž dokázali i oni. Covey tedy zároveň ukazuje, jak principy 
upevňující	8.	návyk	a	umožňující	přechod	od	„efektivnosti	k	výjimečnosti“	uplatnit	
také v životě organizací.
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