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sMluvNí pOdMíNky

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA),  
e-mailem 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 během 
dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům 
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.
Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storna objed-
návek jsou přijímány pouze e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo písemně na adresu institutu (s žá-
dostí o potvrzení). Zrušení 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 budou vždy 
uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.
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Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

rád bych Vám představil klíčové akce, které jsme pro Vás připravili na druhou polovinu roku 
2018. V rámci našeho systému dlouhodobého vzdělávání opět otevíráme Univerzitu inter-
ního auditu, která Vám v pěti týdnech představí základní dovednosti pro interního auditora. 
Na Univerzitu navazuje síť akademií a např. Akademie úspěšného vedení si již našla své pev-
né místo a díky Vašemu zájmu a ohlasu nabízíme pokračování této Akademie. Pokračování 
nabízíme také v GDPR akademii, která reaguje na aktuální novinky z oblasti ochrany osob-
ních údajů.

Osobně mám velmi rád koncepty panelových diskuzí, které zařazujeme na naše konference 
a workshopy. V naší nabídce krátkodobého vzdělávání naleznete dvě panelové diskuze a to 

na aktuální téma GDPR, kde panelisté budou diskutovat nad tím, co nám tato problematika dala a vzala. Dru-
hým tématem je etika v interním auditu, kde očekávám zájem zejména ze strany držitelů certifikací IIA o povin-
né CPE body v oblasti etiky.

Vrcholem podzimní sezóny v ČIIA bude nesporně říjnová národní konference se svým zaměřením na podsta-
tu interního auditu. Ke kořenům interního auditu se budeme vracet v Plzni. Sledujte naše informační a sociální 
sítě, kde Vás budeme průběžně informovat o aktualitách této říjnové akce. 

Těším se na setkání s Vámi nejen v Plzni a přeji Vám za sebe i své kolegyně z kanceláře ČIIA pohodové léto.

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. Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník sou-
hlas s uvedenými 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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ObSAH

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 potvrzujeme pouze na vyžádání e-mailem.

MGr. MICHAelA vACUlČÍkOvÁ
tel.: 224 920 332, mobil 731 157 256, e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz

POUŽItÉ ZkrAtky

ORGANIZAČNí POKyNy
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kAlenDÁrIUM – II. POlOletÍ 2018

ZÁřÍ

18398 7. 9. 2018 Projektové řízení pro interní auditory Ing. Kitto 13

18399 17. 9. 2018 Metodické pokyny CHJ  Mgr. Vuongová 13

18400 17. 9. 2018 Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě  

  a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Ing. Ratajská 14

18401 18. –19. 9. 2018 Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 14

18402 19. –20. 9. 2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Klika 15

18403 20. 9. 2018 Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 15

18404 21. 9. 2018 Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 16

18405 21. 9. 2018 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  

  – od teorie k praxi Ing. Kheil 16

18406 21. 9. 2018 Daně, účetnictví a související problematika neziskových  

  organizací v roce 2018 Ing. Nebuželská 17

18407 24. 9. 2018 Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  V. Krůta, 

  a normami RNDr. Weinberger 18

18408 24. 9. 2018 Veřejné zakázky malého rozsahu JUDr. Matochová 18

18409 24.–25. 9. 2018  Provázanost interního auditu, řízení rizik a Compliance v praxi Ing. Ščotka 19

18410 25. 9. 2018 IFRS 16 Leasing – nový standardy povinný od r. 2019 Ing. Mašková 19

18411 25. 9. 2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi Ing. Velíšková 20

18412 26. 9. 2018 Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku  

  a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových  

  organizacích Mgr. bláha 20

18413 26. 9. 2018 Vnitřní kontrolní systém – právní základy, souvislosti a dopady  JUDr. Koukal 21

18414 26. 9. 2018 Přeměny obchodních společností – fúze J. Pospíšil 21

18415 27. 9. 2018 Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi Ing. Sklenář 22

18416 27. 9. 2018 Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát  Mgr. Kvapil 22

18417 27. 9. 2018 Provedení sebehodnocení programu kvality IA  

  v malých útvarech  Ing. Svoboda 23

řÍjen

18418 1. 10. 2018 Využití Six Sigma nástrojů v IA Ing. Maňas 23

18419 1. 10. 2018  (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb. , o zadávání  Mgr. Adámková, 

  veřejných zakázek JUDr. Matochová 24

18420 1. 10. 2018 Nejčastější pochybení při realizaci EU fondů Ing. Machát 24

18421 2. 10. 2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z Ing. Velíšková 25

18422 3. 10. 2018 MS Excel jako užitečný pomocník auditora Ing. Schlossberger 26

18423 4. 10. 2018 Ochrana osobních údajů, její soulad s GDPR a ochrana  

  utajovaných skutečností Ing. bukovský 26

KRÁTKODObÉ AKCE
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18424 4. 10. 2018 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ing. Hartman 27

18425 4. 10. 2018 Etika – co s tím v interním auditu Ing. Kitto 28

18426 5. 10. 2018 Příprava a provádění auditu od počátku do konce  

  – případová studie Ing. Špaček 28

18427 5. 10. 2018 Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora  Mgr. Kvapil 29

18428 5. 10. 2018 DPO prakticky J. Kouba 30

18429 10. 10. 2018 Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – změny, dopady  

  a povinnosti bc. Kučínský 30

18430 11. 10. 2018 Proč lidé v práci nedělají, co jejich organizace a nadřízení  

  očekávají, a jak tomu předejít  Doc. Urban 31

18431 11.–12. 10. 2018 Compliance pohledem Compliance Officera, interního  

  auditora a risk manažera Ing. burešová, Ing. Ščotka 31

18432 12. 10. 2018 Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro Váš útvar  

  interního auditu Ing. Kánský 32

18433 12. 10. 2018 Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Ing. Vácha 32

18434 15. 10. 2018 Audit GDPR pět minut po dvanácté Ing. Grešl, Ing. Svoboda 33

18435 16. 10. 2018 Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“ PhDr. Vajner 33

18436 16. 10. 2018 Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu  Ing. Pýchová 34

18437 17. 10. 2018 Kybernetická bezpečnost podle novelizovaného zákona  

  a vyhlášky Ing. Konečný 34

18438 18. 10. 2018 Správní řízení podle správního řádu Mgr. Kučera 35

18439 18. 10. 2018  IFRS 9 – Finanční nástroje Ing. Mašková 35

18440 19. 10. 2018 Komunikace a asertivita Ing. Ondrušková  36

18441 19. 10. 2018 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech  

  veřejné správy Mgr. bláha 36

18442 23. 10. 2018 Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková  37

18443 23. 10. 2018 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních  

  samosprávných celků Ing. Velíšková 38

18444 26. 10. 2018 Audit Universe aneb co auditovat… P. barnat 38

18445 26. 10. 2018 Účetní výkaznictví – dlouhodobý hmotný majetek J. Pospíšil 39

18446 26. 10. 2018 Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 39

18447 29. 10. 2018 Kdy může interní auditor považovat používané informace  

  za dostatečné Mgr. Orság 39

18448 29.–30. 10. 2018  Komunikační dovednosti a jejich trénink RNDr. Weinberger 40

18449 30. 10. 2018 Audit kybernetické bezpečnosti pro začátečníky Ing. Sýkorová 40

18450 30. 10. 2018 Panelová diskuze GDPR Ing. Dušková; Ing. Tichá;  

   Mgr. Horáčková; J. Kouba;  

   Ing. Ščotka; Ing. Luňák 41

kAlenDÁrIUM – II. POlOletÍ 2018

KRÁTKODObÉ AKCE



18451 31. 10. 2018 Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Chmelík 41

18452 31. 10. 2018 Audit IT bezpečnosti Ing. Luňák  41

lIStOPAD

18453 1. 11. 2018 Nové prováděcí směrnice – užitečné pomůcky pro praktický  

  výkon interního auditu Ing. Kheil 42

18454 1. 11. 2018 Člověk – největší bezpečnostní riziko Mgr. Kučera 42

18455 1. 11. 2018 Personální a organizační audit Doc. Urban 42

18456 2. 11. 2018 Forenzní účetnictví Ing. Volkánová 43

18457 2. 11. 2018 Jak vyhovět účelně a efektivně nastavit systém řízení  

  operačních rizik v organizaci veřejné správy  Ing. Svoboda 43

18458 2. 11. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Ing. Sikora 44

18459 5. 11. 2018 Auditujte řídící a kontrolní systémy v souladu  

  s požadavky Standardů  Ing. Svoboda 44

18460 6.–7. 11. 2018 Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková  45

18501 7. 11. 2018 Risk Management jako součást strategického řízení  

  společnosti. Postupy měření rizik Ing. Novotný 45

18461 8. 11. 2018 Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování,  

  hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola  

  v subjektech veřejné správy Mgr. bláha 46

18462 8. 11. 2018 Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 46

18463 8. 11. 2018 Audit integrovaného systému řízení informačních  

  a komunikačních technologií Ing. Štěrba 47

18464 9. 11. 2018 GDPR ve zdravotnictví J. Kouba 48

18465 9. 11. 2018 Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. ,  Mgr. Adámková, 

  o zadávání veřejných zakázek JUDr. Matochová 48

18466 9. 11. 2018 Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík 49

18467 12.–13. 11. 2018  Interní audit a jak šetřit podvodné jednání plus související rizika Ing. Ščotka 49

18468 14. 11. 2018 Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság 49

18469 14.–15. 11. 2018 Práce interního auditora s Excelem 2013 – Kontingenční tabulky Ing. Miková 50

18470 15. 11. 2018 Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  

  a financování terorismu Ing. Komárková 50

18471 15. 11. 2018 Audit činnosti pověřence v rámci systému zpracování  

  osobních údajů Ing. Svoboda 50

18472 16. 11. 2018 Zavedení řízení rizik – případová studie JUDr. Jeleň 51

18473 16. 11. 2018 Revize interních procesů V. Jeřábková 52

18474 16. 11. 2018 Správa dokumentů z pohledu interního auditora Ing. Křešťáková, Ing. Likešová 52

18475 21. 11. 2018 Krizové řízení a plánování IT kontinuity (IT Service Continuity  

  Management) V. Krůta 53

5
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18476 22. 11. 2018 Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona  

  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a Metodického  

  pokynu CHJ č. 3 Metodika veřejného nakupování Mgr. bláha 53

18477 22. 11. 2018 Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 54

18478 23. 11. 2018 Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 54

18479 23. 11. 2018 Úspěšná implementace GDPR Mgr. Klika 54

18480 26. 11. 2018 Tvorba a revize vnitřních předpisů V. Jeřábková 55

18481 27. 11. 2018 Kontrola na místě u příjemce dotací  Ing. Pýchová 56

18482 27. 11. 2018 Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla Ing. Prokůpková  56

18483 29. 11. 2018 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona  

  č. 134/2016 Sb. ,  Mgr. bláha 57

18484 30. 11. 2018 Time management a zvládání stresu Ing. Ondrušková  57

18485 30. 11. 2018 Účetní výkaznictví – leasing/nájem J. Pospíšil 57

PrOSIneC

18486 3. 12. 2018 Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu P. barnat 58

18487 3.–5. 12. 2018 Audit IT – seminář pro interní auditory, kteří nejsou  

  specialisty IT Ing. bukovský 58

18488 6. 12. 2018 Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 CHJ 

  „Metodika řízení rizik ve veřejné správě“ Mgr. bláha 59

18489 6.–7. 12. 2018 Případová studie řízení rizik a interního auditu globální  

  společnosti Ing. Ščotka  59

18490 7. 12. 2018 Jak sdělovat kritiku Ing. Ondrušková  59

18491 7. 12. 2018 Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické  

  bezpečnosti Ing. Konečný 60

18492 10. 12. 2018 Audit procesu nákup P. barnat 60

18493 11. 12. 2018 Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami PhDr. Vajner 61

18494 11. 12. 2018 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39 a IFRS 9  Ing. Mašková 61

18495 12.–13. 12. 2018 Práce interního auditora s Excelem 2016 – Grafy Ing. Miková 61

18496 13. 12. 2018 Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory Ing. Ptáček 62

18497 14. 12. 2018 GDPR prakticky  Mgr. bláha 62

18498 14. 12. 2018 Datová analýza v interním auditu Ing. Plíhal 63

18499 17. 12. 2018 Audit procesu investice P. barnat 63

18500 18. 12. 2018 Metodika ITIL® pro řízení IT služeb (procesy, audit) V. Krůta 63

kAlenDÁrIUM – II. POlOletÍ 2018kAlenDÁrIUM – II. POlOletÍ 2018
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ČleněnÍ Dle OblAStÍ – II. POlOletÍ 2018

 

 

COMPlIAnCe

18409 24.–25. 9. 2018  Provázanost interního auditu, řízení rizik a Compliance v praxi Ing. Ščotka 19

18431 11.–12. 10. 2018 Compliance pohledem Compliance Officera, interního  

  auditora a risk manažera Ing. burešová, Ing. Ščotka 31

 

fInAnČnÍ InStItUCe

18410 25. 9. 2018 IFRS 16 Leasing – nový standardy povinný od r. 2019 Ing. Mašková 19

18439 18. 10. 2018 IFRS 9 – Finanční nástroje Ing. Mašková 35

18470 15. 11. 2018 Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  

  a financování terorismu Ing. Komárková 50

18494 11. 12. 2018 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39 a IFRS 9  Ing. Mašková 61

 

GDPr

18402 19. –20. 9. 2018 Pověřenec pro ochranu osobních údajů Mgr. Klika 15

18423 4. 10. 2018 Ochrana osobních údajů, její soulad s GDPR a ochrana  

  utajovaných skutečností Ing. bukovský 26

18428 5. 10. 2018 DPO prakticky J. Kouba 30

18434 15. 10. 2018 Audit GDPR pět minut po dvanácté Ing. Grešl, Ing. Svoboda 33

18450 30. 10. 2018 Panelová diskuze GDPR Ing. Dušková; Ing. Tichá;  

   Mgr. Horáčková; J. Kouba;  

   Ing. Ščotka; Ing. Luňák 41

18464 9. 11. 2018 GDPR ve zdravotnictví J. Kouba 48

18471 15. 11. 2018 Audit činnosti pověřence v rámci systému zpracování  

  osobních údajů Ing. Svoboda 50

18479 23. 11. 2018 Úspěšná implementace GDPR Mgr. Klika 54

18497 14. 12. 2018 GDPR prakticky  Mgr. bláha 62

 

InternÍ AUDIt

18398 7. 9. 2018 Projektové řízení pro interní auditory Ing. Kitto 13

18401 18. –19. 2018 Osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda 14

18403 20. 9. 2018 Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková 15

18405 21. 9. 2018 Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu  

  – od teorie k praxi Ing. Kheil 16

KRÁTKODObÉ AKCE
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18409 24.–25. 9. 2018  Provázanost interního auditu, řízení rizik a Compliance v praxi Ing. Ščotka 19

18412 26. 9. 2018 Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku  

  a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových  

  organizacích Mgr. bláha 20

18416 27. 9. 2018 Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát  Mgr. Kvapil 22

18417 27. 9. 2018 Provedení sebehodnocení programu kvality IA  

  v malých útvarech  Ing. Svoboda 23

18418 1. 10. 2018 Využití Six Sigma nástrojů v IA Ing. Maňas 23

18422 3. 10. 2018 MS Excel jako užitečný pomocník auditora Ing. Schlossberger 26

18424 4. 10. 2018 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ing. Hartman 27

18425 4. 10. 2018 Etika – co s tím v interním auditu Ing. Kitto 28

18426 5. 10. 2018 Příprava a provádění auditu od počátku do konce  

  – případová studie Ing. Špaček 28

18431 11.–12. 10. 2018 Compliance pohledem Compliance Officera, interního  

  auditora a risk manažera Ing. burešová, Ing. Ščotka 31

18432 12. 10. 2018 Metodika interního auditu – ta vhodná právě pro Váš útvar  

  interního auditu Ing. Kánský 32

18433 12. 10. 2018 Rozprava o Etickém kodexu Institutu interních auditorů Ing. Vácha 32

18434 15. 10. 2018 Audit GDPR pět minut po dvanácté Ing. Grešl, Ing. Svoboda 33

18436 16. 10. 2018 Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu  Ing. Pýchová 34

18441 19. 10. 2018 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech  

  veřejné správy Mgr. bláha 36

18444 26. 10. 2018 Audit Universe aneb co auditovat… P. barnat 38

18446 26. 10. 2018 Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková 39

18447 29. 10. 2018 Kdy může interní auditor považovat používané informace  

  za dostatečné Mgr. Orság 39

18451 31. 10. 2018 Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Chmelík 41

18452 31. 10. 2018 Audit IT bezpečnosti Ing. Luňák  41

18453 1. 11. 2018 Nové prováděcí směrnice – užitečné pomůcky pro praktický  

  výkon interního auditu Ing. Kheil 42

18455 1. 11. 2018 Personální a organizační audit Doc. Urban 42

18459 5. 11. 2018 Auditujte řídící a kontrolní systémy v souladu  

  s požadavky Standardů  Ing. Svoboda 44

18461 8. 11. 2018 Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování,  

  hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola  

  v subjektech veřejné správy Mgr. bláha 46

18462 8. 11. 2018 Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban 46

ČleněnÍ Dle OblAStÍ – II. POlOletÍ 2018

KRÁTKODObÉ AKCE
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ČleněnÍ Dle OblAStÍ – II. POlOletÍ 2018

18463 8. 11. 2018 Audit integrovaného systému řízení informačních  

  a komunikačních technologií Ing. Štěrba 47

18466 9. 11. 2018 Prověření mzdové oblasti v organizaci Ing. Chmelík 49

18467 12.–13. 11. 2018  Interní audit a jak šetřit podvodné jednání plus související rizika Ing. Ščotka 49

18468 14. 11. 2018 Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság 49

18469 14.–15. 11. 2018 Práce interního auditora s Excelem 2013 – Kontingenční tabulky Ing. Miková 50

18471 15. 11. 2018 Audit činnosti pověřence v rámci systému zpracování  

  osobních údajů Ing. Svoboda 50

18474 16. 11. 2018 Správa dokumentů z pohledu interního auditora Ing. Křešťáková, Ing. Likešová 52

18476 22. 11. 2018 Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona  

  č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a Metodického  

  pokynu CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování Mgr. bláha 53

18478 23. 11. 2018 Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský 54

18486 3. 12. 2018 Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu P. barnat 58

18489 6.–7. 12. 2018 Případová studie řízení rizik a interního auditu globální  

  společnosti Ing. Ščotka  59

18492 10. 12. 2018 Audit procesu nákup P. barnat 60

18495 12.–13. 12. 2018 Práce interního auditora s Excelem 2016 – Grafy Ing. Miková 61

18498 14. 12. 2018 Datová analýza v interním auditu Ing. Plíhal 63

18499 17. 12. 2018 Audit procesu investice P. barnat 63

 

It IS

18404 21. 9. 2018 Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko 16

18422 3. 10. 2018 MS Excel jako užitečný pomocník auditora Ing. Schlossberger 26

18429 10. 10. 2018 Novela zákona o kybernetické bezpečnosti – změny, dopady  

  a povinnosti bc. Kučínský 30

18437 17. 10. 2018 Kybernetická bezpečnost podle novelizovaného zákona  

  a vyhlášky Ing. Konečný 34

18449 30. 10. 2018 Audit kybernetické bezpečnosti pro začátečníky Ing. Sýkorová 40

18452 31. 10. 2018 Audit IT bezpečnosti Ing. Luňák  41

18454 1. 11. 2018 Člověk – největší bezpečnostní riziko Mgr. Kučera 42

18469 14.–15. 11. 2018 Práce interního auditora s Excelem 2013 – Kontingenční tabulky Ing. Miková 50

18475 21. 11. 2018 Krizové řízení a plánování IT kontinuity (IT Service Continuity  

  Management) V. Krůta 53

18491 7. 12. 2018 Audit bezpečnostních opatření a zákon o kybernetické  

  bezpečnosti Ing. Konečný 60

18495 12.–13. 12. 2018 Práce interního auditora s Excelem 2016 – Grafy Ing. Miková 61

18500 18. 12. 2018 Metodika ITIL® pro řízení IT služeb (procesy, audit) V. Krůta 63

KRÁTKODObÉ AKCE
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kOMUnIkACe

18430 11. 10. 2018 Proč lidé v práci nedělají, co jejich organizace a nadřízení  

  očekávají, a jak tomu předejít  Doc. Urban 31

18435 16. 10. 2018 Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“ PhDr. Vajner 33

18440 19. 10. 2018 Komunikace a asertivita Ing. Ondrušková  36

18448 29.–30. 10. 2018  Komunikační dovednosti a jejich trénink RNDr. Weinberger 40

18477 22. 11. 2018 Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 54

18484 30. 11. 2018 Time management a zvládání stresu Ing. Ondrušková  57

18490 7. 12. 2018 Jak sdělovat kritiku Ing. Ondrušková  59

18493 11. 12. 2018 Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami PhDr. Vajner 61

 

kOntrOlA

18415 27. 9. 2018 Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi Ing. Sklenář 22

18421 2. 10. 2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z Ing. Velíšková 25

18424 4. 10. 2018 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ing. Hartman 27

18427 5. 10. 2018 Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora  Mgr. Kvapil 29

18436 16. 10. 2018 Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu  Ing. Pýchová 34

18443 23. 10. 2018 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních  

  samosprávných celků Ing. Velíšková 38

18481 27. 11. 2018 Kontrola na místě u příjemce dotací  Ing. Pýchová 56

18486 3. 12. 2018 Vnitřní kontrolní systém optikou interního auditu P. barnat 58

 

OStAtnÍ

18398 7. 9. 2018 Projektové řízení pro interní auditory Ing. Kitto 13

18414 26. 9. 2018 Přeměny obchodních společností – fúze J. Pospíšil 21

18416 27. 9. 2018 Registr smluv aneb co by měl interní auditor znát  Mgr. Kvapil 22

18430 11. 10. 2018 Proč lidé v práci nedělají, co jejich organizace a nadřízení  

  očekávají, a jak tomu předejít  Doc. Urban 31

18438 18. 10. 2018 Správní řízení podle správního řádu Mgr. Kučera 35

18474 16. 11. 2018 Správa dokumentů z pohledu interního auditora Ing. Křešťáková, Ing. Likešová 52

18477 22. 11. 2018 Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban 54

 

PODvODy

18456 2. 11. 2018 Forenzní účetnictví Ing. Volkánová 43

18467 12.–13. 11. 2018  Interní audit a jak šetřit podvodné jednání plus související rizika Ing. Ščotka 49

18470 15. 11. 2018 Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti  

  a financování terorismu Ing. Komárková 50

 

 

ČleněnÍ Dle OblAStÍ – II. POlOletÍ 2018

KRÁTKODObÉ AKCE
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ČleněnÍ Dle OblAStÍ – II. POlOletÍ 2018

řÍZenÍ rIZIk

18409 24.–25. 9. 2018  Provázanost interního auditu, řízení rizik a Compliance v praxi Ing. Ščotka 19

18431 11.–12. 10. 2018 Compliance pohledem Compliance Officera, interního  

  auditora a risk manažera Ing. burešová, Ing. Ščotka 31

18457 2. 11. 2018 Jak vyhovět účelně a efektivně nastavit systém řízení  

  operačních rizik v organizaci veřejné správy  Ing. Svoboda 43

18501  7. 11. 2018  Risk Management jako součást strategického řízení 

  společnosti. Postupy měření rizik  Ing. Novotný  45

18472 16. 11. 2018 Zavedení řízení rizik – případová studie JUDr. Jeleň 51

18488 6. 12. 2018 Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze 4. 4. 2016  

  Metodika řízení rizik ve veřejné správě  Mgr. bláha 59

18489 6.–7. 12. 2018 Případová studie řízení rizik a interního auditu globální  

  společnosti Ing. Ščotka  59

 

StrUktUrÁlnÍ fOnDy

18420 1. 10. 2018 Nejčastější pochybení při realizaci EU fondů Ing. Machát 24

18496 13. 12. 2018 Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory Ing. Ptáček 62

 

úČetnICtvÍ

18406 21. 9. 2018 Daně, účetnictví a související problematika neziskových  

  organizací v roce 2018 Ing. Nebuželská 17

18410 25. 9. 2018 IFRS 16 Leasing – nový standardy povinný od r. 2019 Ing. Mašková 19

18411 25. 9. 2018 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů v praxi Ing. Velíšková 20

18442 23. 10. 2018 Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková  37

18445 26. 10. 2018 Účetní výkaznictví – dlouhodobý hmotný majetek J. Pospíšil 39

18456 2. 11. 2018 Forenzní účetnictví Ing. Volkánová 43

18460 6.–7. 11. 2018 Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková  45

18482 27. 11. 2018 Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla Ing. Prokůpková  56

18485 30. 11. 2018 Účetní výkaznictví – leasing/nájem J. Pospíšil 57

18494 11. 12. 2018 Zajišťovací účetnictví podle IAS 39 a IFRS 9  Ing. Mašková 61

 

veřejnÁ SPrÁvA

18399 17. 9. 2018 Metodické pokyny CHJ  Mgr. Vuongová 13

18400 17. 9. 2018 Zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě  

  a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Ing. Ratajská 14

18412 26. 9. 2018 Přístup interního auditu a kontroly k inventarizaci majetku  

  a závazků v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových  

  organizacích Mgr. bláha 20

18415 27. 9. 2018 Jak na veřejnosprávní kontrolu – kontrolní řád v praxi Ing. Sklenář 22

KRÁTKODObÉ AKCE
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18421 2. 10. 2018 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z Ing. Velíšková 25

18427 5. 10. 2018 Metodika výkonu řídící kontroly – pohled auditora  Mgr. Kvapil 29

18436 16. 10. 2018 Dokumenty vyžadované při finanční kontrole a interním auditu  Ing. Pýchová 34

18442 23. 10. 2018 Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková  37

18457 2. 11. 2018 Jak vyhovět účelně a efektivně nastavit systém řízení  

  operačních rizik v organizaci veřejné správy  Ing. Svoboda 43

18458 2. 11. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Ing. Sikora 44

18460 6.–7. 11. 2018 Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková  45

18481 27. 11. 2018 Kontrola na místě u příjemce dotací  Ing. Pýchová 56

18482 27. 11. 2018 Veřejné rozpočty v ČR – zásady, pravidla Ing. Prokůpková  56

18483 29. 11. 2018 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona  

  č. 134/2016 Sb.  Mgr. bláha 57

18488 6. 12. 2018 Praktické řízení rizik dle Metodického pokynu č. 2 ze 4. 4. 2016  

  Metodika řízení rizik ve veřejné správě  Mgr. bláha 59

18496 13. 12. 2018 Audit ESI fondů v rámci veřejné podpory Ing. Ptáček 62
 

veřejnÉ ZAkÁZky

18408 24. 9. 2018 Veřejné zakázky malého rozsahu JUDr. Matochová 18

18419 1. 10. 2018  (Víc než) rok se zákonem č. 134/2016 Sb. , o zadávání  Mgr. Adámková, 

  veřejných zakázek JUDr. Matochová 24

18424 4. 10. 2018 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ing. Hartman 27

18465 9. 11. 2018 Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. ,  Mgr. Adámková, 

  o zadávání veřejných zakázek JUDr. Matochová 48

18476 22. 11. 2018 Audit a kontrola veřejných zakázek dle nového zákona  

  č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek a Metodického  

  pokynu CHJ č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování Mgr. bláha 53

18483 29. 11. 2018 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle Zákona  

  č. 134/2016 Sb.  Mgr. bláha 57
 

vnItřnÍ řÍDICÍ A kOntrOlnÍ SyStÉM

18407 24. 9. 2018 Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi normami V. Krůta, RNDr. Weinberger 18

18413 26. 9. 2018 Vnitřní kontrolní systém – právní základy, souvislosti a dopady  JUDr. Koukal 21

18441 19. 10. 2018 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech  

  veřejné správy Mgr. bláha 36

18451 31. 10. 2018 Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému Ing. Chmelík 41

18458 2. 11. 2018 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Ing. Sikora 44

18459 5. 11. 2018 Auditujte řídící a kontrolní systémy v souladu  

  s požadavky Standardů  Ing. Svoboda 44

18473 16. 11. 2018 Revize interních procesů V. Jeřábková 52

18480 26. 11. 2018 Tvorba a revize vnitřních předpisů V. Jeřábková 55

ČleněnÍ Dle OblAStÍ – II. POlOletÍ 2018

KRÁTKODObÉ AKCE
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1 500 (s DPH 1 815)
1 900 (s DPH 2 299)

číslo semináře (variabilní symbol) 

18399

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18398

PrOjektOvÉ 
řÍZenÍ PrO 
InternÍ 
AUDItOry

MetODICkÉ 
POkyny CHj 

17. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Andrea Vuongová,  
Ministerstvo financí ČR

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro interní auditory, kontro-
lory a další vedoucí pracovníky vy-
konávající řídící kontrolu v organi-
zacích veřejné správy a veřejných fi-
nancí. Dále je určen všem, na kte-
ré se vztahuje působnost zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je obeznámit poslu-
chače s vydanými metodikami Cen-
trální harmonizační jednotky. Po-
sluchačům bude představen vzoro-
vý statut a manuál interního audi-
tu. Statut upravuje základní organi-
zační uspořádání interního auditu, 
stanoví odpovědnost a oprávnění 
vedoucího útvaru interního auditu 
při zajišťování funkcí interního au-
ditu a ostatních interních auditorů 
při výkonu interního auditu a dal-
ší podmínky pro jeho výkon. Manu-
ál slouží k zajištění jednotného po-
stupu při výkonu interního auditu 
v orgánech veřejné správy a sdílení 
dobré praxe.

Metodika veřejného nakupová-
ní napomáhá co nejlepší aplikaci 
principů účelnosti, hospodárnosti 
a efektivity v procesu veřejného na-
kupování. Posluchači by měli po ab-
solvování semináře znát základní 
postupy, které k naplnění principů 
3E v praxi přispívají. Výklad k Meto-

dice řízení rizik poskytne konkrétní 
a praktické vysvětlení, co je to riziko 
a jak by mělo jeho řízení probíhat, 
aby mohl systém řízení rizik v pra-
xi fungovat a chod organizace pozi-
tivně ovlivnit. 

ObSAH
Vzorový statut interního auditu.
•  Účel, pravomoci a odpovědnosti 

interního auditu.
Vzorový manuál interního auditu.
•  Doporučené zásady a postupy vý-

konu interního auditu.
Metodika veřejného nakupování – 
kontrola principů 3E.
•  Aplikace principů 3E v jednotli-

vých fázích veřejného nakupování.
•  Příklady dobré i špatné praxe. 
•  Otázky, které by si měl veřejný za-

davatel postupující v souladu 
s péčí řádného hospodáře klást. 

Metodika řízení rizik ve veřejné 
správě. 
•  Předpoklady pro řízení rizik.
Metodika předávání podnětů na or-
gány veřejné správy.

ČASOvý rOZvrH
9.00–12.00

7. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Zuzana Kitto, CIA, CISA, CPA, 
UniCredit bank

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen všem, kteří chtějí 
přenést nástroje a techniky projek-
tového řízení do auditních zakázek.
 
CÍl SeMInÁře
Podívat se na auditní zakázku jako 
na projekt, který má svůj scope, 
plán, rozpočet a zdroje a musí je 
vzájemně balancovat.
Přenést základní techniky a nástro-
je projektového řízení do auditních 
zakázek, především:
Plánování.
Rozpočet.
Sledování plnění plánu a rozpočtu.
Vyhodnocení úspěšnosti a efektiv-
nosti zakázky a identifikace zlepšení 
do budoucna.
Ukázat příklady z praxe.

ObSAH
•  Úvod do projektového řízení.
•  Porovnání projektového řízení s ří-

zením auditních zakázek.
•  Plánování.
•  Rozpočet a řízení zdrojů.
•  Vedení týmu.
•  Progress reporting.
•  Sledování a vyhodnocení plnění 

cílů auditu.

ČASOvý rOZvrH
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

Standardů řady 1000 – organizač-
ní začlenění, řízení činnosti IA, Sta-
tut IA; Výkon auditu s profesní péčí 
dle Standardů řady 2000 – požadav-
ky na proces auditu.
3. lekce: Řídicí a kontrolní systém – 
co by IA měl znát o corporate go-
vernance, řídicí a kontrolní systém 
v organizaci.
4. lekce: IA a řízení rizik – co by in-
terní 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 soula-
du a výkonnosti na úrovni systému 
a operací. 
6. lekce: Plánování IA – východiska 
pro plánování na střednědobé a roč-
ní úrovni, plánování na bázi analýzy 
rizik, hodnocení plnění plánu. 
7. lekce: Realizace IA – proces au-
ditu 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 prá-
ce s auditním spisem; Auditní zprá-
vy a jejich projednání – požadav-
ky na reporting, struktura závěrečné 
zprávy, komunikace návrhu zprávy, 
prezentace závěrů ve vedení, roč-
ní zpráva.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

číslo semináře (variabilní symbol) 

18401

OSM lekCÍ 
Ze ZÁklADů 
InternÍHO 
AUDItU

18.–19. 9. 2018
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jana báčová, CIA,  
Česká národní banka;  
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CRMA, Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Začínající interní auditory.

CÍl SeMInÁře
Interní audit je budován v organi-
zacích na podporu zlepšování sys-
témů řízení především cestou opat-
ření pro zvládání podnikatelských 
rizik. 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 pra-
xi IA – jeho pojetí a význam pro pra-
xi IA; Definice IA – co je IA a na co se 
v moderním pojetí zaměřuje; Etický 
kodex IA – zásady pro spolehlivý vý-
kon IA a jejich naplňování.
2. lekce: Role, odpovědnosti a způ-
sob zajišťování IA v organizaci dle 

17. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Dana Ratajská,  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

úrOveň 
Pro začátečníky.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory a další 
pracovníky v jejichž kompetenci je 
řídící a finanční kontrola v organiza-
cích veřejné správy, 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
Seznámit posluchače se základními 
principy finanční kontroly ve veřej-
né správě stanovenými ZFK a pro-
váděcí vyhláškou.

ObSAH
•  Působnost zákona.
•  Finanční kontrola a povinnosti vy-

plývající ze zákona o FK.
•  Veřejnosprávní kontrola.
•  Kontrola podle mezinárodních 

smluv.
•  Vnitřní kontrolní systém a jeho na-

stavení v orgánech veřejné správy.
•  Řídící kontrola a revizní postu-

py ŘK.
•  Interní audit.
•  Zpravodajská povinnost pod-

le ZFK.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

ZÁkOn Č. 320/2001 Sb., 
O fInAnČnÍ kOntrOle 
ve veřejnÉ SPrÁvě 
A O ZMěně některýCH 
ZÁkOnů (ZÁkOn 
O fInAnČnÍ kOntrOle)

číslo semináře (variabilní symbol) 

18400
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18403
číslo semináře (variabilní symbol) 

18402

POvěřeneC 
PrO OCHrAnU 
OSObnÍCH úDAjů

2 900 (s DPH 3 509)
3 500 (s DPH 4 235)»

PrAktICkÁ 
reAlIZACe 
AUDItU SPISOvÉ 
SlUŽby

20. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Veronika Jeřábková,  
Interní auditor ISO 9001, 27001, 13485

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, příp. pracovníky 
zabývající se správou dokumentace, 
aplikací spisové služby.

CÍl SeMInÁře
Praktická příprava na výkon audi-
tu zaměřeného na řízení dokumen-
tů a záznamů a aplikaci požadavků 
zákona 499/2004 Sb., o archivnictví, 
ve znění pozdějších předpisů včet-
ně souvisejících vyhlášek.

ObSAH
•  Vymezení procesu spisové služby, 

zákonné požadavky.
•  Náležitosti spisové služby – oběh 

dokumentů, způsoby vyřizování, 
ukládání dokumentů, náležitos-
ti spisovny.
•  Zabezpečení a kategorizace do-

kumentů.
•  Stanovení cílů auditu a rozsahu 

auditu z pohledu přezkumu napl-
ňování legislativních požadavků 
pro spisovou službu.
•  Metody vzorkování uplatňované 

při auditu řízení dokumentů a zá-
znamů a aplikace požadavků spi-
sové služby.
•  Proces přezkoumání vnitřních 

předpisů.
•  Realizace auditu.
•  Nejčastější nálezy k procesu spiso-

vé služby a řízení dokumentů.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

ních údajů.
•  Povinnost zřídit funkci pověřence 

pro ochranu osobních údajů.
•  Postavení a úkoly pověřence, po-

věřenec a IA. 
•  Postup pro přípravu evidence čin-

ností zpracování osobních údajů.
•  Postup při analýze rizik pro práva 

svobody subjektů údajů.
•  Plánování činnosti pověřence.
•  Monitorování souladu s GDPR.
•  Příprava a provádění auditu.
•  Desatero dobrého pověřence – 

ověření oblastí s nejčastějšími ne-
dostatky.
•  Poskytování poradenství a infor-

mací ohledně zpracování osob-
ních údajů.
•  Spolupráce s dozorovým úřadem.
•  Koordinace vyřizování požadavků 

subjektů údajů.
•  Postupy při narušení bezpečnosti 

osobních údajů a oznamovací po-
vinnost.
•  Diskuze.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

19.–20. 9. 2018
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Stanislav Klika,  
bDO Audit

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO 
Interní auditory, auditory kyberne-
tické bezpečnosti, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, complian-
ce specialisty a všechny ostatní, kte-
ří se s danou problematikou chtě-
jí seznámit.

CÍl SeMInÁře
Účastníci se seznámí s právním rám-
cem ochrany osobních údajů.
Účastníci se seznámí s povinnost-
mi pověřence pro ochranu osob-
ních údajů.
Osvojí si dovednosti pro přípravu 
a úspěšné provedení auditu GDPR 
a dalších činností zajišťovaných po-
věřencem.

ObSAH
Účastníci kurzu se seznámí s prin-
cipy GDPR a osvojí si znalosti a do-
vednosti nezbytné pro zajištění 
této role:
•  Vysvětlení základních pojmů 

(osobní údaj, zpracování, správ-
ce, zpracovatel, zpracovatelská 
smlouva, příjemce, subjekt úda-
jů atd.).
•  Zásady pro zpracování osobních 

údajů, zákonnost zpracování. 
•  Povinnosti při zpracování osob-

ních údajů, práva subjektů osob-
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18405
číslo semináře (variabilní symbol) 

18404

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

21. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Petr Kheil,  
Česká spořitelna

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory ze všech sektorů 
(banky, veřejná správa, průmysl).

CÍl SeMInÁře
Účastníci semináře budou sezná-
meni s aktuálními změnami v Mezi-
národním rámci profesní praxe in-
terního auditu, včetně analýzy jed-
notlivých částí rámce a jejich aplika-
cí v praxi interního auditu.

ObSAH
•  Aktuální obsah Rámce IIA.
•  Složení Rámce IIA – jednotlivé 

komponenty – mise, poslání, de-
finice… (nezávislost IA, výbor pro 
audit…).
•  Standardy řady 1000.
•  Standardy řady 2000.
•  Metodické ukotvení v českém pro-

středí (specifika finančního sekto-
ru, veřejná správa, IT).
•  budoucnost Rámce IIA a profese 

IA – aktuální světové trendy. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–13.00

MeZInÁrODnÍ 
rÁMeC PrOfeSnÍ 
PrAxe InternÍHO 
AUDItU – 
OD teOrIe k PrAxI

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

•  Přístupy do aplikací (obecně).
•  Přístupy do databází (obecně).
•  Audit technických účtů.
•  Souhrn: Kde jsou největší rizika? 

Jaké jsou nejčastější nálezy? Co 
doporučit?

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

21. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Igor Gricinko, MbA, CISA, C|EH, CCSP
Deloitte Czech Republic

úrOveň 
Pro začátečníky nebo mírně po-
kročilé.
Základní znalost práce s MS Excel 
případně MS Access.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro auditory, kte-
ří chtějí rozšířit své znalosti v ob-
lasti IT.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je představit prak-
tické postupy, kterými může non-IT 
auditor ověřit rizika spojená s pří-
stupovými právy.

ObSAH
•  Proč řídit přístupy?
•  Autentizační metody (jednoslož-

ková, dvousložková, třísložková).
•  Síla autentizačních metod; kvali-

ta hesel.
•  Základy kryptografie: způsob uklá-

dání hesel.
•  Fyzická a logická identita; typy 

účtů.
•  Lehký úvod do architektury IT: kde 

všude se ověřují přístupy?
•  Single Sign On: pro a proti.
•  Ověřování přístupů do Windows 

domén(y): audit Active Directory.
•  Práva k souborovému systému.
•  Přístupy k souborům MS Office, 

PDF apod. 

AUDIt 
PřÍStUPOvýCH 
PrÁv DO It 
SyStÉMů
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18406

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

povinnostech a aspektech fungo-
vání neziskových organizací v ČR 
a o aktuální aplikační praxi.

ObSAH
•  Základní právní úprava nezisko-

vých organizací. 
•  Ostatní relevantní legislativa (ve-

řejné rejstříky, veřejná sbírka, evi-
dence tržeb...).
•  Povinnosti vyplývající z účetních 

předpisů.
•  Hlavní a hospodářská (vedlejší) 

činnost.
•  Daň z příjmů v roce 2018.
1. Veřejně prospěšný poplatník.
2. Jaké příjmy jsou předmětem 
daně u veřejně prospěšných po-
platníků.
3. Jaké příjmy neziskových organi-
zací jsou osvobozené.
4. Jak zdaní nezisková organizace 
přijaté dary.
5. Jak stanoví veřejně prospěšný po-
platník konečný základ daně – mož-
né snížení základu daně a podmín-
ky použití.
•  Malé daně – silniční, nemovitosti, 

nabytí nemovitostí.
•  DPH. 
1. Kdy platí i neplátce DPH daň 
(identifikovaná osoba).
2. Kdy se nezisková organizace sta-
ne plátcem DPH.
3. Jaké příjmy jsou pro neziskovou 
organizaci od DPH osvobozeny.
•  Stav a vývoj aplikační praxe v jed-

notlivých oblastech.
•  Prostor pro individuální dotazy. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

21. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Miroslava Nebuželská, CISA, 
22HLAV

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určen jak interním pracovníkům ne-
ziskových organizací zahrnujících 
nestátní neziskové organizace i roz-
počtové a příspěvkové organiza-
ce, tak externím auditorům, daňo-
vým poradcům či jiným odborní-
kům, kteří řeší ekonomickou strán-
ku neziskové organizace interně 
nebo v rámci kontrolní a poraden-
ské činnosti pro zřízené organizace 
či při spolupráci s externími subjek-
ty. Mezi nestátní neziskové organi-
zace, pro které je školení relevantní, 
patří zejména spolky (bývalá občan-
ská sdružení) včetně svazů a jiných 
typů sdružení, sdružení právnic-
kých osob, nadace a nadační fon-
dy, obecně prospěšné společnos-
ti, ústavy, církevní organizace a ná-
boženské společnosti, honební spo-
lečenstva, školské právnické osoby, 
veřejné výzkumné instituce, veřejné 
vysoké školy, politické strany a dal-
ší organizace nezaložené za účelem 
podnikání. Mezi rozpočtové a pří-
spěvkové organizace patří zejména 
kraje, města, obce a další pro roz-
počtové organizace a dále pak pří-
spěvkové organizace zřízené kra-
jem, městem...

CÍl SeMInÁře
Poskytnout přehled o účetních, da-
ňových a obecně ekonomických 

DAně, úČetnICtvÍ 
A SOUvISejÍCÍ 
PrObleMAtIkA 
neZISkOvýCH 
OrGAnIZACÍ v rOCe 
2018
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cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18408
číslo semináře (variabilní symbol) 

18407

»

veřejnÉ 
ZAkÁZky MAlÉHO 
rOZSAHU

24. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
JUDr. Lenka Matochová,  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy a ve-
řejných financí, jakými jsou organi-
zační složky státu a jimi zřízené or-
ganizace, územní samosprávné cel-
ky a jimi zřizované organizace, ve-
řejnoprávní korporace.

CÍl SeMInÁře
Seminář seznámí účastníky s pro-
blematikou „zadávání“ veřejných 
zakázek malého rozsahu a s po-
vinnostmi, které ve vztahu k veřej-
ným zakázkám malého rozsahu vy-
plývají:
ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, ve znění poz-
dějších předpisů (ZZVZ).
z metodik k ZZVZ.
z Metodického pokynu pro oblast 
zadávání zakázek pro programové 
období 2014–2020.

ObSAH
•  Veřejné zakázky malého rozsahu
•  Závazná pravidla vyplývající ze zá-

kona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (nespolufinan-
cované VZMR).

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

•  Jazykové aspekty v interní doku-
mentaci.
•  Důležité hledisko z pohledu au-

ditora.
•  Aktualizace směrnic.
•  Příklady.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

24. 9. 2018

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

úrOveň: 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro pracovní-
ky, kteří mají na starosti interní do-
kumentaci, kvalitu podnikových 
směrnic a také pro každého, kdo se 
podnikovými směrnicemi musí ří-
dit. Ocení ho především ti, kdo stojí 
o to, aby interní směrnice podporo-
valy zájem firmy, zejména audit.

CÍl SeMInÁře
Zkvalitnit firemní kulturu zlepšením 
„vnitřní dokumentace“. Předat pod-
něty a věcné argumenty, proč je to 
důležité. Ukázat přínosy efektivnější 
práce v této oblasti. Poukázat na ja-
zyková úskalí v dokumentaci. Inspi-
rovat účastníky pomocí příkladů.

ObSAH
•  Typické přínosy a typická úskalí in-

terních směrnic (norem).
•  Význam stručného a jednoznačné-

ho vyjadřování v textu směrnic.
•  Generální úklid ve firmě má 

v mnoha případech začít právě 
v jejích směrnicích.
•  Směrnice jakožto možný průsečík 

střetu zájmů.
•  Směrnice a procesně řízená orga-

nizace.
•  Směrnice jakožto dobré východis-

ko pro všeobecně prospěšný fi-
remní konsensus.

jAk SPrÁvně 
PrACOvAt 
S InternÍ 
DOkUMentACÍ, 
SMěrnICeMI 
A nOrMAMI

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18410
číslo semináře (variabilní symbol) 

18409

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

IfrS 16 leASInG – 
nOvý StAnDArDy 
POvInný  
OD r. 2019

25. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA

úrOveň 
Znalost principů podvojného účet-
nictví, základní informace o IFRS.

UrČenO PrO
Interní auditory, účetní, finanční 
analytiky a finanční manažery pod-
niků a bank, kteří potřebují aktua-
lizovat svoje znalosti o účtování le-
asingu.

CÍl SeMInÁře
Podat ucelený přehled změn, které 
nový standard přináší do finanční-
ho vykazování, zhodnocení dopadu 
těchto změn na finanční výkazy, pří-
klady uplatnění standardu v praxi.

ObSAH
•  IFRS 16 Leasing.
•  Nájemce: právo užívat aktivum, zá-

vazek z leasingu.
•  Prvotní uznání, následné oceňo-

vání.
•  Zveřejňované údaje.
•  Dopady na hospodářský výsledek.
•  Pronajímatel: finanční a operativ-

ní leasing.
•  Prodej a zpětný leasing.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–12.00

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

PrOvÁZAnOSt 
InternÍHO AUDItU, 
řÍZenÍ rIZIk 
A COMPlIAnCe 
v PrAxI

24.–25. 9. 2018 
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Radek Ščotka, MbA,  
Argeus

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro vedoucí pra-
covníky, interní auditory, risk ma-
nažery, Compliance, kontrolní pra-
covníky.

CÍl SeMInÁře
Na semináři si objasníme koopera-
ci a provázanost interních auditorů, 
risk manažerů a Compliance. Uve-
deme příklady společných rizik, na-
stavení spolupráce, odpovědnosti 
a jejich auditní ověřování.

ObSAH
•  Interní audit a jeho úlohy.
•  Problematika řízení rizik, analýzy 

rizik a plánování interního auditu.
•  Spolupráce Compliance.
•  Rizika, jejich vlastníci a odpověd-

né osoby.
•  Jak auditovat a přitom spolupra-

covat.
•  Nastavení strategie společnosti 

a navazujících rizik pohledem růz-
ných profesí a odpovědností.
•  Proces řízení společnosti prostřed-

nictvím „business by risk“.
•  Týmová odpovědnost Complian-

ce, Risk Managementu a interní-
ho auditu.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

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

•  Závazná pravidla vyplývající z Me-
todického pokynu pro oblast za-
dávání zakázek pro programové 
období 2014-2020 (spolufinanco-
vané VZMR).
•  Obecný postup zadavatele.
•  Příklady z praxe – posouzení po-

chybení zadavatele.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18412
PřÍStUP InternÍHO 
AUDItU A kOntrOly 
k InventArIZACI MAjetkU 
A ZÁvAZků v SUbjekteCH 
veřejnÉ SPrÁvy 
A jejICH PřÍSPěvkOvýCH 
OrGAnIZACÍCH

•  Praktický průběh inventariza-
ce majetku a závazků vybraných 
účetních jednotek s vysvětlením 
a praktickými příklady k jednotli-
vým inventarizovaným položkám.
•  Doklady k inventarizaci majetku 

a závazků vybraných účetních jed-
notek.
•  Přístup auditu a kontroly k posu-

zování inventarizace ve vybraných 
účetních jednotkách s upozorně-
ním na riziková místa.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

26. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha,
Úřad práce

úrOveň 
Pro všechny úrovně.
Základní orientace v procesu inven-
tarizace majetku a závazků.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory a další 
pracovníky včetně vedoucích v or-
ganizacích veřejné zprávy a veřej-
ných financí, jakými jsou organizač-
ní složky státu a jimi zřízené orga-
nizace, územní samosprávné cel-
ky (kraje, magistrátní města, obce) 
a jimi zřizované organizace v oblasti 
inventarizací majetku a závazků.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s potřebou or-
ganizace veřejné správy správně 
se základními zásadami účetnictví 
a prováděcím právním předpisem 
provést inventarizaci majetku a zá-
vazků vybraných účetních jednotek.

ObSAH
•  Vzory vnitřních předpisů a doku-

mentů k řádnému provedení in-
ventarizace majetku a závazků vy-
braných účetních jednotek.

rOZPOČtOvÁ 
PrAvIDlA 
úZeMnÍCH 
rOZPOČtů 
v PrAxI

25. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Anna Velíšková, 
Městský úřad Písek

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Zaměstnance, kteří se při své práci 
řídí základním zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění poz-
dějších předpisů, pro finanční hos-
podaření obcí, svazků obcí, kra-
jů, městských částí, Magistrátů, pří-
spěvkových organizací, ale i těm, 
kteří kontrolují a přezkoumávají do-
držování rozpočtových pravidel.

CÍl SeMInÁře
Seminář bude zaměřen mimo jiné 
na problémové okruhy a nejasnos-
ti, které se v této oblasti objevují 
za dobu účinnosti zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

ObSAH
•  Hospodaření podle rozpočtu 

a kontrola.
•  Proces poskytování dotací a ná-

vratných finančních výpomocí.
•  Zveřejňování smluv o poskytnu-

tí dotace a návratné finanční vý-
pomoci.
•  Změny rozpočtu.
•  Závěrečný účet.
•  Hospodaření a kontrola příspěvko-

vých organizací.
•  Porušení rozpočtové kázně.
•  Diskuse a vzájemné předání zku-

šeností.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

číslo semináře (variabilní symbol) 

18411
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

PřeMěny 
ObCHODnÍCH 
SPOleČnOStÍ  
– fúZe

vnItřnÍ 
kOntrOlnÍ SyStÉM 
– PrÁvnÍ ZÁklADy, 
SOUvISlOStI 
A DOPADy 

číslo semináře (variabilní symbol) 

18414
číslo semináře (variabilní symbol) 

18413

1 900 (s DPH 2 299)
2 300 (s DPH 2 783)» 1 600 (s DPH 1 936)

2 000 (s DPH 2 420)

26. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Jiří Pospíšil,  
bDO Audit

úrOveň 
Pro začátečníky.

UrČenO PrO
Interní auditory, finanční manaže-
ry, hlavní účetní a další vedoucí pra-
covníky v obchodních společnos-
tech, kteří se v rámci výkonu své 
profese setkávají s transakcemi pře-
měn obchodních společností.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky semináře s jed-
notlivými typy přeměn obchodních 
korporací a podnikových kombina-
cí se zaměřením na realizaci fúze 
obchodních společností a účetní 
zachycení těchto transakcí. Důraz 
je kladen na zachycení transakce 
ve finančním účetnictví s ohledem 
na požadavky obchodního práva.

ObSAH
•  Podnikové kombinace a přeměny 

obchodních společností.
•  Právní úprava – legislativní zdroje.
•  Fúze – formy, pojmy, cíle.
•  Formy fúze, rozhodný den, práv-

ní náležitosti projektu fúze, pře-
cenění jmění při fúzi, sestavování 
a ověřování účetních závěrek.
•  Informační povinnosti v průbě-

hu fúze.
•  Daňové souvislosti fúze.
•  Nové rozvahové položky – prvot-

ní vykázání a následné vykazování.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

ObSAH
•  Právní souvislosti postavení, úlo-

hy a funkce vnitřního kontrolního 
systému (VKS) v rámci správy a ří-
zení obchodních společností a v ří-
zení příspěvkových organizací.
•  VKS a řídící kontrolní systém – vy-

brané právní otázky. 
•  VKS a funkce compliance. 
•  Právní odpovědnost za VKS a jeho 

účinnost. 
•  Význam VKS v rámci prevence pro-

tiprávního jednání a trestní a ad-
ministrativně právní (správní) od-
povědnosti obchodních společ-
ností a příspěvkových organiza-
cích. 
•  Jednotlivé nástroje VKS z právní-

ho pohledu.
•  Vybrané právní souvislosti vnitř-

ních (vnitropodnikových) předpisů 
vydávaných v rámci VKS. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–13.00

26. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
JUDr. Pavel Koukal,
Rödl & Partner

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory, Com-
pliance Officers, členy orgánů ob-
chodních společností, jakož i ve-
doucí pracovníky v příspěvkových 
organizacích.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s právními zá-
klady vnitřního kontrolního systé-
mu (VKS) a s jeho hlavními právní-
mi souvislostmi a dopady, včetně 
širšího začlenění VKS v rámci správy 
a řízení obchodních společností, ří-
zení organizací a řídícího kontrolní-
ho systému, jakož i vybraných práv-
ních otázek osobní odpovědnosti 
za účinnost VKS.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18416

reGIStr SMlUv 
Aneb CO by Měl 
InternÍ AUDItOr 
ZnÁt

»

Seminář má za cíl poskytnout od-
povědi na otázky vyplývající v praxi 
jednotlivých organizací, které mají 
povinnost uveřejňovat.

ObSAH
Zákon o registru smluv:
•  Povinné subjekty.
•  Výjimky ze zákona.
•  Typy smluv a jejich uveřejňování.
•  Publikovaná metadata.
•  Ochrana informací.
•  Sankce.
•  Tipy a zkušenosti získané v praxi.
•  Informační systém registru smluv.
 •  Proces uveřejňování smluv do re-

gistru smluv.
Související oblasti – co v organiza-
ci nastavit:
•  Organizační nastavení.
•  Oběh účetních dokladů.
•  Veřejné zakázky.
•  Kontraktace.
Kontrola a audit plnění povinnosti:
•  Registr smluv c rámci vnitřního 

kontrolního systému organizace.
•  Interní audit a registr smluv.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

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

27. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Miloslav Kvapil,  
DyNATECH
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníky organizací, kteří 
jsou zodpovědní za nastavení pro-
cesů v organizaci, interní audito-
ry a jiné pracovníky, kteří metodic-
ky pomáhají a usměrňují nastavení 
procesu kontraktace a uveřejňování 
smluv do registru smluv.

CÍl SeMInÁře
Cílem vzdělávacího programu je se-
známení účastníků s obsahem zá-
kona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ukázka způsobů zavedení 
procesu uveřejňování smluv do pra-
xe a představení hledisek nezbyt-
ných pro provedení auditu registru 
smluv. V teoretické i praktické čás-
ti bude projednáváno především 
následující: kdo musí podle zákona 
uveřejňovat smlouvy, jaké smlouvy 
a jaké údaje se uveřejňují a jaké ni-
koliv, jak v praxi řešit limit 50 tisíc Kč 
pro uveřejnění smlouvy, jak v rám-
ci mantinelů zákona pracovat s ob-
chodním tajemstvím, jaká jsou rizi-
ka uplatnění sankčního mechanis-
mu a jak jim předejít, jak si upravit 
povinnosti a rizika související s uve-
řejňováním ve smlouvách. Semi-
nář je na aktuální téma, které v sou-
časnosti přinese do praxe mnoho 
otázek, které nejsou z textu záko-
na řešeny.

jAk 
nA veřejnOSPrÁvnÍ 
kOntrOlU – 
kOntrOlnÍ řÁD 
v PrAxI

číslo semináře (variabilní symbol) 

18415

27. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. bc. Michal Sklenář, 
Úřad vlády ČR

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
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, kteří postupují dle kontrol-
ního řádu.

CÍl SeMInÁře
Prostřednictvím modelových příkla-
dů ilustrovat chronologicky na sebe 
navazující postupy při veřejno-
správní kontrole.

ObSAH
•  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád).
•  Působnost, formy kontroly.
•  Pověření ke kontrole, zahájení 

kontroly.
•  Práva a povinnosti kontrolujícího/

kontrolované osoby.
•  Protokol o kontrole vč. povinných 

náležitostí.
•  Námitky a jejich vyřízení.
•  Ukončení kontroly.
•  Úkony navazující na kontrolu.
•  Vybraná ustanovení zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole.
•  Kontrola principů „3E“.
•  Složení kontrolní skupiny, aj.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18418
číslo semináře (variabilní symbol) 

18417

vyUŽItÍ SIx SIGMA 
nÁStrOjů v IA

PrOveDenÍ 
SebeHODnOCenÍ 
PrOGrAMU 
kvAlIty IA 
v MAlýCH 
útvAreCH 

1. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jaroslav Maňas
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory.

CÍl SeMInÁře
Seznámit posluchače s využitím 
nástrojů z metodologie Six Sigma 
v rámci interního auditu.

ObSAH
Školení je koncipováno formou 
workshopu. Jednotlivé kapitoly jsou 
vždy teoreticky vysvětleny a násled-
ně je praktická ukázka daných ná-
strojů v praxi. Veškeré kapitoly spo-
lu souvisí a jsou navzájem propoje-
ny. Posluchač tímto dostane kom-
plexní návod s praktickými ukázky, 
jak postupovat při provádění inter-
ního auditu s pomocí nástrojů me-
todologie Six Sigma.

Kapitola I - Definice problému (CTQ, 
business Case, Project Charter).
Kapitola II – Porozumění procesu 
(SIPOC, High Level Map, Detailed 
Map, Key In+Out).
Kapitola III – Amalýza procesu (Fai-
lure mode and Effect Analysis).
Kapitola IV – Root Cause Analysis 
(Fishbone, 5Why, Control Charts).
Kapitola V – Reporting.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

27. 9. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda,  
Eurodan
 
úrOveň 
Pro pokročilé auditory.

UrČenO PrO
Vedoucí interního auditu, senior au-
ditory.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit mana-
žery IA se způsobem provádění tzv. 
„auditu auditu“ formou sebehod-
nocení Programu kvality v malých 
útvarech IA. Lektor se v této oblas-
ti podílel na vydání metodických 
doporučení pro pravidelná inter-
ní hodnocení v rámci publikací ČIIA 
a MF. Rovněž využije své praktické 
zkušenosti s externí validací prová-
děných sebehodnocení. Účastníci 
se seznámí s postupem, šablonami 
a obvyklými nedostatky z praxe. 

ObSAH
•  Požadavky standardu 1300 a je-

jich zapracování do Statutu, ma-
nuálu IA a programu pro zabezpe-
čení a zvyšování kvality IA, úprava 
sebehodnocení kvality IA formou 
„auditu auditu“.
•  Příprava dotazníků na základě re-

levantních podkladů, vyplnění do-
tazníků, identifikace odchylek, do-
kumentace závěrů, příprava a reali-
zace interview se zákazníky auditu.
•  Reporting hodnocení, akční plány 

přijatých opatření a sledování je-
jich plnění.
•  Externí validace sebehodnocení, 

impuls pro rozvoj IA.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18420

nejČAStějšÍ 
POCHybenÍ PřI 
reAlIZACI eU 
fOnDů

»

(vÍC neŽ) rOk 
Se ZÁkOneM 
Č. 134/2016 Sb., 
O ZADÁvÁnÍ 
veřejnýCH 
ZAkÁZek

číslo semináře (variabilní symbol) 

18419

1. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jiří Machát, MSc. 
Ministerstvo financí ČR 
 
úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovní-
ky z veřejné i soukromé sféry, kte-
ří se zabývají problematikou auditu 
dotačních prostředků a kteří chtě-
jí získat nové, popř. si rozšít stávající 
znalosti v této oblasti a dále získat 
informace o přístupu a výsledcích 
činnosti Auditního orgánu Minister-
stva financí ČR.

CÍl SeMInÁře
Posluchači získají informace o nej-
častějších nedostatcích v rámci re-
alizace projektů spolufinancova-
ných z fondů EU, vycházející zejmé-
na z činnosti Auditního orgánu. Zís-
kané poznatky mohou být využi-
ty jak pro lepší administraci těchto 
projektů ze strany jednotlivých pří-
jemců dotací, tak i pro lepší zaměře-
ní následných auditů a kontrol, vy-
cházející z nejvíce rizikových oblas-
tí. Úvodní část semináře bude věno-
vána představení základního rámce 
nastavení a fungování auditu a kon-
trol v rámci tzv. implementační 
struktury ESI fondů v České repub-
lice, včetně popisu funkcí a činností 
jednotlivých subjektů, zejména pak 
Auditního orgánu.

•  Základní ustanovení o zadávacích 
řízeních (předběžné tržní konzul-
tace, podmínky účasti, průběh za-
dávacího řízení, komise, střet zá-
jmů, předkládání a objasňování 
dokladů, vyloučení účastníka za-
dávacího řízení).
•  Zadávací podmínky. 
•  Podlimitní a nadlimitní režim + 

zjednodušený režim.
•  Kvalifikace + obnovení způsobi-

losti. 
•  Využití jiných osob a poddoda-

vatelů.
•  Hodnocení (včetně posouzení mi-

mořádně nízké nabídkové ceny).
•  Změna závazku ze smlouvy na ve-

řejnou zakázku.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

1. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Markéta Adámková, 
JUDr. Lenka Matochová,  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy a ve-
řejných financí, jakými jsou organi-
zační složky státu a jimi zřízené or-
ganizace, územní samosprávné cel-
ky a jimi zřizované organizace, ve-
řejnoprávní korporace.

CÍl SeMInÁře
Spoluautorky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek, ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ), seznámí účastníky s právy 
a povinnostmi zadavatelů a doda-
vatelů v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, a to se zohledněním:
•  Výkladové, metodické a aplikační 

praxe, která za víc než rok účinnos-
ti ZZVZ vznikla. 
•  Změn, ke kterým v právní regulaci 

zadávání veřejných zakázek došlo. 

ObSAH
•  Komplexní výklad problematiky 

zadávání veřejných zakázek pod-
le zákona o zadávání veřejných za-
kázek.
•  Obecná ustanovení o zadávacích 

řízeních (zadavatel, dodavatel, zá-
sady, předpokládaná hodnota, re-
žim veřejné zakázky, výjimky).
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18421

jAk nA kOntrOlU 
ve veřejnÉ 
SPrÁvě Aneb 
kOntrOlA 
OD A DO Z

ObSAH
•  Jak definovat vnitřní kontrolní sys-

tém.
•  Kontrolní řád.
•  Plán a zahájení kontroly.
•  Pověření, vyrozumění, program.
•  Pracovní a spisová dokumentace.
•  Přizvané osoby, součinnost.
•  Výstupní protokol o kontrole.
•  Námitky a jejich vyřizování.
•  Diskuse a vzájemné předání pří-

kladů tzv. dobré praxe.
 
ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

2. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Anna Velíšková
Městský úřad Písek 

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro zaměstnan-
ce obcí, krajů, městských částí, Ma-
gistrátu hlavního města Prahy, kte-
ří plní roli např. interního auditora, 
kontrolním zaměstnancům, zaměst-
nancům finančních odborů, těm, 
kteří provádějí kontrolu u zříze-
ných a založených organizací, u ža-
datelů a příjemců veřejné finanč-
ní podpory a dále těm, kteří prově-
řují účinnost vnitřního kontrolní-
ho systému v praxi, členům kontrol-
ních a finančních výborů zastupitel-
stev obcí.

CÍl SeMInÁře
Seminář bude praktický výklad, kte-
rý provede účastníky krok za kro-
kem, jak postupovat při kontrole 
ve veřejné správě. Účastníci získa-
jí návod, jak obstát v roli finančního 
kontrolora v praxi, ucelený pohled 
na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, na procedurál-
ní zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů. bu-
dou předány doporučující vzory pro 
základní kroky při kontrole.

ObSAH
a) Úvod do problematiky kontrol 
projektů spolufinancovaných z EU – 
představení základního rámce na-
stavení a fungování auditu a kont-
rol v rámci implementační struktu-
ry ESI fondů v České republice, včet-
ně popisu funkcí a činností jednotli-
vých subjektů.
b) Definice jednotlivých typů audi-
tů a kontrol.
c) Představení činnosti Auditního 
orgánu, včetně definice cílů, obsahu 
a zaměření jednotlivých auditů sys-
tému a auditů operací. 
d) Nejčastější a typová pochybe-
ní v oblasti auditů systému zamě-
řených na ověření účinného fungo-
vání řídícího a kontrolního systému 
jednotlivých operačních programů.
e) Nejčastější zjištění v oblasti au-
ditů operací zaměřených zejména 
na ověření způsobilosti deklarova-
ných výdajů, soulad realizace pro-
jektu s podmínkami poskytnutí do-
tace a právními předpisy EU a ČR, 
zejména v oblasti veřejných zaká-
zek, účetnictví, publicity, veřejné 
podpory a principů 3E.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–13.00
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18423
OCHrAnA OSObnÍCH 
úDAjů, jejÍ SOUlAD 
S GDPr A OCHrAnA 
UtAjOvAnýCH 
SkUteČnOStÍ

»

MS exCel jAkO 
UŽIteČný 
POMOCnÍk 
AUDItOrA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18422

4. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jan bukovský,  
Česká exportní banka

úrOveň 
Pro všechny skupiny.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky.

CÍl SeMInÁře
Seznámit interní auditory s legis-
lativou v oblasti ochrany osobních 
údajů, ochrany utajovaných skuteč-
ností a s možnými způsoby prove-
dení auditu v této oblasti.

ObSAH
•  Základní lidská práva a svobody 

a jejich dodržování v pracovně-
právních a obchodních vztazích.
•  Nařízení GDPR a změna Zákona 

o ochraně osobních údajů.
•  Co patří a co nepatří mezi osobní 

údaje, kategorie osobních údajů.
•  Právní tituly ke zpracování osob-

ních údajů.
•  Zavedení GDPR – Záznam o čin-

nostech při zpracování osobních 
údajů, analýza, organizační zabez-
pečení.
•  Zpracování osobních dat. 
•  Anonymizace, šifrování a pseudo-

nymizace.
•  Technická opatření k zabránění 

úniku osobních údajů.
•  Hlášení incidentů a sankce pod-

le GDPR.
•  Audit dodržování nařízení GDPR 

a časté chyby v této oblasti.
•  Zákon o ochraně utajovaných sku-

tečností.

•  Nabídka „Datové nástroje“.
•  Podmíněné formátování.
•  Kontingenční tabulky.
•  Hypertextové odkazy.
•  Funkce Měsíc, Zleva, Zprava, Část, 

Když, Svyhledat, Sumif, Zaokrouh-
lit.
•  Závislosti vzorců.
•  Stratifikace datového souboru.
•  Metody výběru vzorku.
•  Náhodný výběr.
•  Systematický výběr.
•  Výběr podle peněžních jednotek 

(MUS – Monetary Unit Sampling).
•  Namátkový výběr.
•  benfordův zákon.
•  Aplikace benfordova zákona 

na rozsáhlý datový soubor (tzv. 
benfordův test).

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

3. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Alexander Schlossberger,  
bDO Audit 
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.
Požadována základní orientace 
v MS Excel.

UrČenO PrO
Interní a externí auditory a control-
lery ze soukromého i veřejného sek-
toru, jakož i všechny ostatní, kterým 
může MS Excel usnadnit práci s roz-
sáhlými datovými soubory.

CÍl SeMInÁře
Seznámit se s užitečnými nástro-
ji a funkcemi MS Excel při zpraco-
vání dat.
Získat potřebné teoretické znalosti 
k výběru vzorku. 
Naučit se, jak připravit základní da-
tový soubor k výběru vzorku. 
Vyzkoušet si jednotlivé metody vý-
běru vzorku s využitím MS Excel.
Seznámit se s pravidly benfordova 
zákona a vyzkoušet si jeho praktic-
kou aplikaci na rozsáhlém datovém 
souboru.

ObSAH
•  Analytická práce v prostředí MS 

Excel.
•  Klávesové zkratky a práce s listy.
•  Tabulky (vložit řádek, sloupec, 

buňky, formáty, součtové řádky).
•  Zobrazení (zobrazení stránek, 

ukotvit příčky).
•  Filtry, třídění dat, funkce „Vložit ji-

nak“.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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) 

18424

»

veřejnÉ ZAkÁZky 
PrO AUDItOry 
A kOntrOlnÍ 
PrACOvnÍky 
v kOStCe

Účastník semináře získá ucele-
ný přehled základní přehled pravi-
del s ohledem na zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(ZZVZ) a pravidel ESIF v programo-
vacím období 2014–2020. Zvláš-
tě pak bude upozorněno na no-
vinky související se ZZVZ. Dále pak 
představu o využívání opravných 
prostředků a způsobem, jak kon-
trolovat zakázku a které pomůc-
ky k tomu využít. Lektor bude prů-
běžně upozorňovat na typická zjiš-
tění ze své praxe a předmětem 
bude také diskuse nad stanovová-
ním výše sankcí za různé typy po-
chybení. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

4. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Ondřej Hartman,  
Ey
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory ve veřejné správě, 
interní auditory u příjemců dota-
cí, projektové a finanční manažery 
a kontrolní pracovníky u poskytova-
telů dotací, pracovníky firem zabý-
vající se dotačním managementem.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s pravidly veřej-
ných zakázek realizovaných dle zá-
kona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
řejných zakázek a pravidly zakázek 
dotovaných z ESIF se zvláštním zře-
telem na typická zjištění a oblasti 
vyžadující zvláštní pozornost.

ObSAH
1. Představení veřejného zadává-
ní – kontrolní postupy a vymáhání 
nesrovnalostí a úvod do veřejných 
zakázek.
2. Průběh zadávacího řízení (otevře-
né řízení).
3. Základní charakteristiky ostatních 
druhů řízení.
4. bližší pohled na jednotlivé etapy 
zadávacího řízení.
5. Opravné prostředky a dohled nad 
oblastí veřejných zakázek.
6. Kontrolní listy pro zakázky.

•  Povinnosti při ochraně utajova-
ných skutečností.
•  Prostředky ochrany utajovaných 

skutečností.
•  Obchodní tajemství a bankovní ta-

jemství.
•  Fyzická ochrana v organizaci.
•  Monitorování aktivit zaměstnanců 

zaměstnavatelem (a jejich vztah 
k nařízení GDPR).
•  bezpečnost pošty, elektronické 

pošty a elektronického podpisu.
•  Obecná bezpečnostní politika or-

ganizace.
•  Audit dodržování zásad obecné 

bezpečnosti a ochrany utajova-
ných skutečností.
•  Jaké chyby budeme nejčastěji na-

cházet.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA

PřÍPrAvA 
A PrOvÁDěnÍ 
AUDItU 
OD POČÁtkU 
DO kOnCe – 
PřÍPADOvÁ StUDIe

číslo semináře (variabilní symbol) 

18426

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18425

5. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA,
Památník národního písemnictví
 
úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí útvarů interního auditu 
a auditory, členy výboru pro audit.

CÍl SeMInÁře
Poskytnout posluchačům systema-
tický návod na přípravu a provádění 
interního auditu s využitím příkla-
dů z praxe počínaje přípravou audi-
tu a sestavení jeho programu, přes 
realizaci auditorských postupů až 
po formulaci zjištění, závěrů a do-
poručení.

ObSAH
•  Úvod – právní a regulatorní rámec 

interního auditu, vycházející ze-
jména Mezinárodního rámce pro-
fesní praxe interního auditu, záko-
na o finanční kontrole, standardů 
dobré praxe (např. COSO).
•  Druhy interních auditů a jejich 

charakteristika.
•  Předběžné šetření.
•  Zadání a program auditu.
•  Postupy při provádění auditu.
•  Požadavky kladené na informace 

získané při provádění auditu.
•  Atributy zjištění auditu a formula-

ce zjištění, klasifikace zjištění.

etIkA – CO S tÍM 
v InternÍM 
AUDItU

Seminář se uskuteční v soula-
du s požadavkem odborné certi-
fikační rady IIA na získání 2 CPe 
v kategorii etika. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

4. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Zuzana Kitto, CIA, CISA, CPA, 
UniCredit bank
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Všechny držitelé certifikace, ostat-
ní zájemce.

CÍl SeMInÁře
Etika je důležité téma pro mnoho fi-
rem a ovlivňuje každé povolání bez 
ohledu na typ profese. Nicméně pro 
interní auditory se etika může stát 
velmi citlivým tématem a politickou 
hrou. Na dilemata spojená s etikou 
neexistuje jednoznačná odpověď. 
Záleží na morálce každého z nás, jak 
se s nimi vyrovnáme. 
Výklad bude zaměřen nejen na oče-
kávané principy etického přístupu 
v praxi interních auditorů, ale také 
na aktuální vývoj této problematiky.
Na závěr rozšíříme výklad o přípa-
dové studie a příklady etických dile-
mat z praxe.

ObSAH
•  Etický kodex Institutu interních 

auditorů.
•  Principy etického přístupu v praxi 

interních auditorů.
•  Aktuální vývoj v problematice etiky.
•  Příklady a případové studie řešení 

etických dilemat.
•  Zavádění etických kodexů v praxi.
•  Související compliance témata.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

MetODIkA 
výkOnU řÍDÍCÍ 
kOntrOly 
– POHleD 
AUDItOrA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18427

»

ObSAH
•  Princip řídící kontroly.
•  Vysvětlení základních pojmů.
•  Legislativní a metodické dopo-

ručení.
•  Vysvětlení finančních a majetko-

vých operací jako celku a rozdělení 
na kontrolu dílčích operací.
•  Pověření k řídící kontrole.
•  Limitovaný a individuální příslib.
•  Výkon řídící kontroly ve finančních 

a majetkových operací.
•  Doklad o provedení řídící kontroly.
•  Specifika řídící kontroly v různých 

organizacích.
•  Řídící kontrola a informační sys-

témy.
•  Diskuze nad problematikou praxe.
•  Praktické příklady řešení.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

5. 10. 2018 

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Miloslav Kvapil,  
DyNATECH
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníky organizace 
zodpovědné za nastavení procesů 
řídicí kontroly v organizaci, vedoucí 
pracovníky ve funkci příkazce ope-
race, osoby zodpovědné za rozpo-
čet a účetní v organizacích veřej-
né správy, jakými jsou organizač-
ní složky státu a jimi zřízené orga-
nizace, územní samosprávné celky 
(kraje, města, obce) a jimi zřizované 
(příspěvkové) organizace.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s procesy řídicí kontroly vy-
plývajícími ze zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřej-
né správě, a v souladu s vyhláškou 
č. 416/2004 Sb., kterou se tento zá-
kon provádí. Seminář cílí na všech-
ny typy organizací, zaměřuje se 
na specifika výkonu řídící kontroly 
a poskytuje praktický návod k výko-
nu řídící kontroly na příkladech nej-
běžněji používaných typů finanč-
ních a majetkových operací. Sou-
částí semináře je diskuze nad pro-
blematikou praxe při výkonu řídí-
cí kontroly a sdílení dobré praxe. 
V případě potřeby bude reagováno 
na platnou právní úpravu řešící tuto 
problematiku. 

•  Požadavky na doporučení interní-
ho auditu; klasifikace doporučení.
•  Formulace závěrů.
•  Zpracování auditní zprávy, atribu-

ty a obsah zprávy.
•  Projednání zprávy vč. doporučení 

interního auditu.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18429

»

nOvelA ZÁkOnA 
O kybernetICkÉ 
beZPeČnOStI – 
ZMěny, DOPADy 
A POvInnOStI

DPO PrAktICky

číslo semináře (variabilní symbol) 

18428

ObSAH
•  Vysvětlení organizace kybernetic-

ké bezpečnosti v České republice.
•  Seznámení s aktuální legislati-

vou v oblasti kybernetické bez-
pečnosti. 
•  Povinné osoby podle zákona o ky-

bernetické bezpečnosti a kritéria 
pro jejich určení.
•  Kritická informační infrastruktu-

ra (KII) a významné informační sys-
témy (VIS) a jejich povinnosti pod-
le zákona o kybernetické bezpeč-
nosti.
•  Nové povinné osoby – provozova-

tel základní služby (PZS), poskyto-
vatel digitální služby, provozovatel 
informačního systému – jejich ur-
čení a povinnosti.
•  Hodnocení dopadu narušení bez-

pečnosti informací v informačních 
a komunikačních systémech.
•  Kontrola plnění povinností vyplý-

vajících ze zákona o kybernetické 
bezpečnosti.
•  Směrnice o bezpečnosti sítí a in-

formací (směrnice NIS), její cíle, 
dopady a povinnosti z ní vyplývají-
cí a srovnání se zákonem o kyber-
netické bezpečnosti.
•  Změny zavedené novelami zá-

kona o kybernetické bezpečnos-
ti a změny prováděcích právních 
předpisu.

ČASOvý rOZvrH 
10.00–15.00

10. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
bc. et bc Adam Kučínský,  
Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO 
Seminář je určen interním audito-
rům a dalším pracovníkům ve ve-
řejné i soukromé sféře, kteří se vě-
nují souladu s právními předpisy, 
vytváření interních směrnic a bez-
pečnosti. 

CÍl SeMInÁře
Zákon o kybernetické bezpečnosti 
je v České republice účinný od roku 
2015 a v roce 2017 prošel podstat-
nou novelizací a byl tak například 
rozšířen okruh jeho adresátů.
Novelizací zákona a souvisejících 
vyhlášek jsou zapracovány mimo 
jiné požadavky evropské směrnice 
o bezpečnosti sítí a informací (NIS) 
a dochází i dalším změnám. Účast-
níci semináře budou seznámeni 
se změnami, dopady a povinnost-
mi vyplývajícími ze zákona a těch-
to novel.
Cílem semináře je poskytnout uce-
lený přehled o aktuální legislativě 
spojené s kybernetickou bezpeč-
ností, nastínit proces identifikace 
subjektů, na které právní regulace 
dopadá a přiblížit povinnosti, kte-
ré pro tyto subjekty vyplývají ze zá-
kona o kybernetické bezpečnosti 
a souvisejících právních předpisů. 

5. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Jan Kouba, MbA
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pro stávající a budoucí DPO (Pově-
řence pro ochranu osobních údajů) 
i pro všechny, kteří chtějí vědět co 
má DPO za úkoly a jak je řešit.

CÍl SeMInÁře
Praktické řešení úkolů DPO.

ObSAH
•  DPO – definice role, úkoly, odpo-

vědnosti, náplň práce.
•  DPO – příprava metodik, kontrol-

ních mechanismů a dalších pod-
půrných procesů.
•  DPO – řešení příkladů (penetrač-

ní testy, řešení požadavků Subjek-
tů údajů, řešení stížností Subjektů 
údajů, příprava na kontrolu).

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00



31

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18431

»

COMPlIAnCe 
POHleDeM 
COMPlIAnCe 
OffICerA, InternÍHO 
AUDItOrA A rISk 
MAnAŽerA

PrOČ lIDÉ v PrÁCI 
neDělAjÍ, CO 
jejICH OrGAnIZACe 
A nADřÍZenÍ 
OČekÁvAjÍ, A jAk 
tOMU PřeDejÍt

číslo semináře (variabilní symbol) 

18430

•  Monitoring právních předpisů 
a uznávaných standardů.
•  Povinnosti Compliance ve vztahu 

k vnitřním předpisům.
•  Kontrolní činnosti Compliance.
•  Informační povinnosti.
•  Vyřizování stížností a reklamací.
•  Vedení evidencí.
•  Vedení záznamů o činnosti, zprá-

vy o činnosti.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

11.–12. 10. 2018
Dvoudenní

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Markéta burešová,  
bH Securities,  
Ing. Radek Ščotka, MbA,  
Argeus

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní audi-
tory, kontrolní pracovníky, manaže-
ry, a pracovníky, kteří řeší praktické 
otázky výkonu funkce Compliance. 

CÍl SeMInÁře
Cílem je objasnit související rizika 
Compliance problematiky, ukázat 
pohled Compliance Officera a inter-
ního auditora na související rizika 
a jejich ověřování. 

ObSAH
•  Co všechno od Compliance oče-

kávat.
•  Účel a zaměření funkce Complian-

ce u jednotlivých typů finančních 
institucí.
•  Organizační a personální požadav-

ky na Compliance u jednotlivých 
typů institucí.
•  Vztah Compliance k manage-

mentu.
•  Náplň Compliance – celková cha-

rakteristika.
•  Vztah Compliance k předpisům 

proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti (AML).
•  Vztah Compliance k řízení rizik.
•  Vztah Compliance k zajištění práv-

ních služeb.

11. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Doc. Jan Urban,  
Consilium Group
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen manažerům a spe-
cialistům z oblasti vnitřního auditu 
a personálního řízení, zabývajícím 
se kvalitou, účinností a výsledky ří-
zení napříč oblastmi i hierarchický-
mi úrovněmi organizací.

CÍl SeMInÁře
Seminář se zabývá nejčastější-
mi příčinami, proč jednání i vý-
konnost zaměstnanců neodpoví-
dá představám organizace nebo je-
jich nadřízených. Shrnuje tyto pří-
činy do deseti hlavních bodů, uvá-
dí jejich typické projevy i hlavní ná-
stroje, jak jim předcházet. Zaměřu-
je se na okolnosti, které jsou spo-
lečné pro všechna pracovní prostře-
dí a působí bez ohledu na povahu 
práce nebo úroveň řízení. 

ObSAH
•  Příčiny pracovních problémů a ne-

dostatků.
•  Deset otázek, na které se zaměřit. 
•  Jak nedostatkům předcházet.
•  Ilustrace typických situací a jejich 

řešení.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

600 (s DPH 726)
800 (s DPH 968)»

číslo semináře (variabilní symbol) 

18433
rOZPrAvA 
O etICkÉM 
kODexU InStItUtU 
InternÍCH 
AUDItOrů

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

MetODIkA 
InternÍHO AUDItU 
– tA vHODnÁ 
PrÁvě PrO vÁš 
útvAr InternÍHO 
AUDItU

číslo semináře (variabilní symbol) 

18432

•  Vzhledem k formě tohoto semi-
náře je počet účastníků omezen 
na 8 až 10. 

Seminář se uskuteční v soula-
du s požadavkem odborné certi-
fikační rady IIA na získání 2 CPe 
v kategorii etika.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–11.00

12. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Petr Vácha, CIA, 
ČD Cargo
 
úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Všechny interní auditory. 

CÍl SeMInÁře
Etický kodex Institutu interních au-
ditorů má podporovat etickou 
kulturu v profesi interního audi-
tu a vztahuje se na všechny, kte-
ří poskytují služby interního auditu. 
Od interních auditorů se očekává, 
že zásady v něm obsažené budou 
dodržovat a uplatňovat. 

ObSAH
•  Účastníci obdrží předem e-mailem 

text Etického kodexu, aby se moh-
li v předstihu připravit na rozpra-
vu o jednotlivých zásadách obsa-
žených v tomto – rozsahem útlém, 
avšak obsahově bohatém – textu.
•  Při vlastním semináři budeme spo-

lečně číst Etický kodex, rozprá-
vět o významu jednotlivých zásad 
a o tom, jak je v praxi dodržovat 
a uplatňovat. Závěry z rozpravy 
budou zpracovány písemně a ro-
zeslány účastníkům.
•  Dobré by bylo, kdyby se do roz-

pravy zapojili – pokud možno – 
všichni účastníci. Přínosné mohou 
být osvědčené návody na aplika-
ci zásad stanovených Etickým ko-
dexem. Stejně přínosný však může 
být i popis problémů bránících do-
držování zásad obsažených v Etic-
kém kodexu.

12. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Radek Kánský, CIA,
České dráhy
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Soukromý sektor stejně jako pro 
oblast veřejné správy – pro inter-
ní auditory, metodiky, manažery in-
terního auditu v existujících, rozví-
jejících se nebo nově zakládaných 
útvarech IA.

CÍl SeMInÁře
Pomoci interním auditorům, meto-
dikům či manažerům interního au-
ditu mít stále tu správnou metodi-
ku vhodnou pro jejich útvar interní-
ho auditu.

ObSAH
•  Obecná pravidla daná pro tvorbu 

metodiky IA.
•  Základní dokumenty, na které na-

vazuje metodika interního auditu.
•  Jakým způsobem lze uchopit ob-

last metodiky IA, její skutečný vý-
znam.
•  Podrobný rozbor jednotlivých do-

kumentů tvořících metodiku IA 
– praktické příklady.
•  Nastavení rolí a odpovědností.
•  Možnosti supervize, jak ji dělat co 

nejlépe.
•  Neustálé zdokonalování a zlep-

šování.
•  Praktické příklady.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–13.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

jAk nevyHOřet – 
SeMInÁř O „bUrn 
OUt SynDrOMU“

číslo semináře (variabilní symbol) 

18435

AUDIt GDPr 
Pět MInUt 
PO DvAnÁCtÉ

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18434

16. 10. 2018 

PřeDnÁšejÍCÍ
PhDr. Luděk Vajner
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pro všechny profese, které jsou 
v kontaktu s lidmi, pro extrémně vy-
tížené manažery a podnikatele.

CÍl SeMInÁře
1. Získat informace o problematice 
syndromu vyhasnutí.
2. Získat informace o možnostech 
prevence syndromu vyhasnutí.
3. Sdílet zkušenosti s ostatními 
účastníky semináře.

ObSAH
•  Co je syndrom vyhasnutí, koho 

postihuje a jak vzniká.
•  Dotazník syndromu vyhasnutí.
•  Skupiny náchylné podlehnout 

syndromu vyhasnutí.
•  Hlavní příčiny syndromu vyhasnutí.
•  Příznaky syndromu vyhasnutí.
•  Fáze syndromu vyhasnutí – před-

fáze, frustrace, stagnace, apatie, 
vyhoření.
•  Preventivní opatření syndromu vy-

hasnutí.
•  Terapie syndromu vyhasnutí.
•  Výpovědi lidí – krátké filmy.
•  Osobní zkušenosti účastníků.
•  Diskuze.
•  Teoretické části budou věnovány 

cca 3 hodiny, zbytek dne budou 
prezentovány výpovědi lidí, kteří si 
burn out syndromem prošli (přípa-
dové studie, videozáznamy, film).

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

ObSAH
•  Audit procesně organizačních 

opatření pro naplnění zásad 
GDPR:

a. Zákonnost, transparentnost a ko-
rektnost.
b. Účelové omezení, přesnost a mi-
nimalizace zpracovávaných údajů.
c. Omezení zpracování.
•  Audit technických bezpečnost-

ních opatření pro naplnění zásad 
GDPR:

a. Zajištění integrity a důvěrnosti 
zpracovávaných osobních údajů.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

15. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Petr Grešl, Rogit;  
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, 
CRMA, Eurodan
 
úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory.

CÍl SeMInÁře
Od 25. května 2018 je účinné 
Obecné nařízení o ochraně osob-
ních údajů (GDPR). Zvolili jste pří-
stup NICE TO HAVE nebo MUST TO 
HAVE? Nebo zatím vyčkáváte? Pojď-
me se spolu podívat na to nejdů-
ležitější. Splňuje vaše organiza-
ce všechny požadavky na ochra-
nu osobních údajů? Jste jako inter-
ní audit připraveni poskytovat od-
povídající ujištění o souladu s na-
řízením? V průběhu semináře lek-
toři upozorní na rizika, že organi-
zace není připravena na zpracová-
ní osobních údajů a nenaplňuje na-
řízením stanovené zásady zpraco-
vání. Nabídnou přístup k hodnoce-
ní a testování procesně organizač-
ních a technických bezpečnostních 
opatření zabudovaných do vnitřní-
ho řídicího a kontrolního systému 
organizace.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18437

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

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

kybernetICkÁ 
beZPeČnOSt PODle 
nOvelIZOvAnÉHO 
ZÁkOnA 
A vyHlÁšky

DOkUMenty 
vyŽADOvAnÉ 
PřI fInAnČnÍ 
kOntrOle 
A InternÍM AUDItU 

číslo semináře (variabilní symbol) 

18436

ObSAH
•  Úvod k zákonu o kybernetické 

bezpečnosti.
•  Přehled změn a novinek.
•  Úvod do ISMS – ISO/IEC 27 001 

a další normy související s proble-
matikou.
•  bezpečnostní opatření podle nové 

vyhlášky o kybernetické bezpeč-
nosti.
•  Organizační bezpečnostní opat-

ření.
•  Technická bezpečnostní opatření.
•  Softwarové nástroje + další dopo-

ručené zdroje.
•  Případové studie.

ČASOvý rOZvrH 
10.00–15.00

17. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Martin Konečný,  
Národní centrum kybernetické  
bezpečnosti
 
úrOveň
Pro začátečníky i pokročilé.
Doporučena znalost problematiky 
managementu ICT bezpečnosti.

UrČenO PrO
Auditory kybernetické bezpečnosti.
bezpečnostní specialisty z firem 
a státních institucí, na které dopa-
dá regulace zákonem o kybernetic-
ké bezpečnosti (kritická informační 
infrastruktura, významné informač-
ní systémy, provozovatelé základ-
ních služeb, poskytovatelé digitál-
ních služeb).
Odborníky z oblasti kybernetické 
bezpečnosti (manažery ISMS, archi-
tekty, konzultanty atd.).
Právníky se zájmem o ICT bezpeč-
nost.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s komplexní problematikou 
kybernetické bezpečnosti podle no-
velizovaného kybernetického zá-
kona. Obsah je zaměřen především 
na jednotlivá bezpečnostní opat-
ření, která kybernetický zákon pro-
střednictvím své nové vyhlášky po-
žaduje po povinných subjektech. 
Seminář je obohacen o případové 
studie a odkazy na další doporuče-
né informační zdroje.
 

16. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Miroslava Pýchová
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolní pracovní-
ky a pracovníky finančních a majet-
kových útvarů.

CÍl SeMInÁře
Předat zkušenosti z dlouholeté-
ho výkonu kontroly hospodaření 
a účasti na interních auditech, in-
formovat o aktuálních změnách 
v právní úpravě.

ObSAH
Opakování úspěšného semináře, 
aktualizováno.
•  Vyžádané dokumenty na počátku 

a v průběhu interního auditu nebo 
kontroly hospodaření. 
•  Vnitřní předpisy ke kontrole hos-

podaření a inventarizace.
•  Výroční a další zprávy. 
•  Zaznamenání právního jednání 

podle občanského zákoníku.
•  Doklady o jednotlivé finanční 

nebo majetkové operaci (smlouvy, 
faktury, paragony, výpisy z plateb-
ního účtu aj.).
•  Souhrnné informace o hospoda-

ření – účetní, finanční a statistic-
ké výkazy. 
•  Jak využít zákon o účetnictví při 

kontrole nebo interním auditu. 
•  Využití účtové osnovy a rozpočto-

vé skladby při kontrole nebo inter-
ním auditu. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

IfrS 9 – fInAnČnÍ 
nÁStrOje

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18439
číslo semináře (variabilní symbol) 

18438

SPrÁvnÍ 
řÍZenÍ PODle 
SPrÁvnÍHO řÁDU

18. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA
 
úrOveň 
Znalost principů podvojného účet-
nictví, základní informace o využí-
vání finančních nástrojů v obchod-
ní praxi.

UrČenO PrO
Interní auditory, účetní, finanční 
analytiky a finanční manažery ob-
chodních organizací a bank, kteří 
pracují s finančními nástroji.

CÍl SeMInÁře
Podat ucelený přehled změn, kte-
ré přináší IFRS 9 do uznávání a oce-
ňování finančních nástrojů, tvorby 
opravných položek k finančním ak-
tivům a do využívání zajišťovacího 
účetnictví.

ObSAH
•  Změny v rozsahu standardu.
•  Zaúčtování a odúčtování finanč-

ních nástrojů.
•  Klasifikace finančních aktiv.
•  Klasifikace finančních závazků.
•  Vložené deriváty.
•  Reklasifikace finančních aktiv.
•  Ocenění při prvotním uznání.
•  Následné oceňování.
•  Amortizované náklady a efektivní 

úroková míra.
•  Ztráty ze snížení hodnoty – očeká-

vané ztráty z úvěrového rizika.
•  Zajišťovací účetnictví – hlavní 

změny.
•  Zveřejňované informace.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

•  Počítání lhůt a navrácení v přede-
šlý stav.
•  Postup správních orgánů před za-

hájením.
•  Průběh řízení na prvním stupně.
•  Rozhodnutí.
•  Odvolací řízení.
•  Přezkumné řízení.
•  Obnova řízení.
•  Nové rozhodnutí ve věci.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00 hod.

18. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Dalibor Kučera,  
Dopravní podnik hl. m. Prahy 
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro všechny zá-
jemce, kteří se v praxi setkáva-
jí nebo se budou setkávat s proble-
matikou správního řízení.

CÍl SeMInÁře
Cílem je seznámit účastníky s právní 
úpravou správního řízení v praxi.

ObSAH
Obsahem semináře bude postup 
při vedení správního řízení včetně 
opravných prostředků. Výklad kro-
mě teoretických poznatků, bude za-
měřen i na praxi úředníků územ-
ně samosprávných celků a správ-
ních úřadů.

•  Rozsah působnosti správního řádu 
a jeho systematika.
•  Základní zásady činnosti správ-

ních orgánů.
•  Pojem „správní řízení“ a jeho vztah 

k dalším postupům správních or-
gánů.
•  Správní orgány.
•  Účastníci řízení.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18441
OběH úČetnÍCH 
DOklADů A InternÍ 
AUDIt A kOntrOlA 
v SUbjekteCH 
veřejnÉ SPrÁvy

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

kOMUnIkACe 
A ASertIvItA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18440

•  Základní okruhy oběhu dokladů.
•  Okruh Investiční a okruh oprav 

a údržby.
•  Okruh provozních výdajů /auto-

provoz, cestovní náhrady, poklad-
ní služba, běžné provozní výdaje, 
pohledávky, závazky, škody…/.
•  Okruh personalistiky a platů.
•  Okruh dokladů vztahujících se 

k inventarizaci majetku a závaz-
ků…
•  Přístup auditu a kontroly k OÚD.
•  Práce se směrnicemi OÚD.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

19. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha, 
Úřad práce
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

Základní orientace v procesu oběhu 
účetních dokladů.

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, magis-
trátní města, obce) a jimi zřizova-
né organizace v oblasti oběhu účet-
ních dokladů.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s potřebou or-
ganizace veřejné správy mít zpra-
covaný dostatečný a funkční oběh 
účetních dokladů jako předpoklad 
správného a včasného zaúčtování 
účetních operací.
Auditorům a kontrolním zaměst-
nanců dát základní návod jak s obě-
hem účetních dokladů pracovat 
a jak jej posuzovat.

ObSAH
•  Předpisy související s oběhem 

účetních dokladů.
•  Vazby mezi Oběhem účetních do-

kladů a Organizačním řádem účet-
ní jednotky.

19. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Hana Ondrušková 

úrOveň
Začátečníci i pokročilí.

UrČenO PrO
Všechny.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je naučit se efektivně 
komunikovat tak, abychom dokázali:
•  Dostat od lidí to, co potřebujeme 

– například včas všechny podklady.
•  Zbytečně se nemuseli rozčilovat, 

když se věci zaseknou. 
•  Uměli je zase rozpohybovat 

a uměli si vymezit své vlastní hra-
nice.

ObSAH
•  Kurz je složen ze dvou klíčových 

témat, které jsou nezbytné pro 
fungující asertivní komunikaci, 
a to je schopnost vymezit si hra-
nice a rozpoznání a práce s osob-
nostními typy.
•  Část typologie osobnosti.
•  Kdo je kdo – jak rozpoznat jednot-

livé osobnostní typy a jak s nimi 
pracovat.
•  Na co si dát pozor, na co kdo sly-

ší a jak zadávat úkoly jednotlivým 
lidem, abychom měli co největší 
šanci, že všechno správně pocho-
pí a udělají.
•  Část vymezení si hranic a říkání „ne“.
•  KDy A JAK MÁME ŘíKAT „NE“, aby-

chom nikomu neublížili a součas-
ně neubližovali ani sami sobě.
•  Podíváme se na spoustu užiteč-

ných technik a doporučení, jak se 
bránit proti případné manipulaci.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA

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

jAk ČÍSt úČetnÍ 
výkAZy

číslo semináře (variabilní symbol) 

18442

3. Analýza účetních výkazů – riziko-
vé oblasti.
3.1. Vzájemné výkazové a mezivýka-
zové ekonomické vazby.
3.2. Ukazatelé – charakteristika, uži-
tí.
Případová studie – Horizontální 
a vertikální analýza.

Při účasti na semináři doporučuje-
me mít s sebou knihu Účetnictví ve-
řejného sektoru 2018 (Úplné Znění), 
číslo 1250.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

23. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Danuše Prokůpková  
Auditor č. oprávnění KAČR 0712
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
magistrátní města, obce, regionální 
rady) a jimi zřizované příspěvkové 
organizace a státní fondy.

CÍl SeMInÁře
Seznámení i neúčetních pracovníků 
s touto datovou základnou za úče-
lem spolehlivé orientace a jejího 
osvojení pro potřebná řídící roz-
hodnutí a pro provádění analýzy 
vlivu konkrétních hospodářských 
transakcí na hodnotové parametry 
(strukturu aktiv, závazků, vlastních 
zdrojů, případně ztráty/ zisku, příp. 
daňového základu) včetně míry do-
padu na finanční pozici.

ObSAH
1. Zdrojová základna – konstrukce, 
rozdělení, požadavky, charakteristi-
ka, vzájemnosti.
2. Koncepce a obsahové vymeze-
ní jednotlivých položek účetních 
výkazů.

22.10. 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18444

AUDIt UnIverSe 
Aneb CO 
AUDItOvAt…

»

HOSPODAřenÍ 
A kOntrOlA 
PřÍSPěvkOvýCH 
OrGAnIZACÍ úZeMnÍCH 
SAMOSPrÁvnýCH 
Celků

číslo semináře (variabilní symbol) 

18443

26. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Petr barnat, 
ČEZ
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

CÍl SeMInÁře
Na praktických příkladech nastínit 
možný přístup ke strategii zajišťová-
ní auditu procesů společnosti / or-
ganizace s přidanou hodnotou pro 
management společnosti.

ObSAH
•  Organizační struktura. 
•  Zhodnocení rizikovosti procesů. 
•  Plán útvaru.
•  Plánování zakázek – definice roz-

sahu auditu.
•  Výkon procesního auditu.
•  Formulace výsledků.
•  Komunikace s managementem.
•  Hodnocení účinnosti vnitřního 

kontrolního systému.
•  Praktické pomůcky.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

•  Změny v hospodaření.
•  Porušení rozpočtové kázně.
•  Kontrola hospodaření a vnitřního 

kontrolního systému příspěvko-
vých organizací.
•  Konkrétní příklady z praxe.
•  Diskuse a vzájemná výměna zku-

šeností a názorů k dané proble-
matice.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

23. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Anna Velíšková, 
Městský úřad Písek
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro ty, kteří se při 
své práci řídí zákonem č. 250/2000 
Sb., rozpočtovými pravidly územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. zaměstnancům obcí, 
krajů, městských částí, magistrátu 
tj., těm, kteří plní roli zřizovatele, ale 
samozřejmě i jimi zřízeným příspěv-
kovým organizacím.

CÍl SeMInÁře
Seminář bude zaměřen na výklad 
problémových oblastí hospodaře-
ní a kontroly příspěvkových orga-
nizací, které jsou zřízeny územní-
mi samosprávnými celky. Účastní-
ci budou seznámeni se zákonem 
č. 250/2000 sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřej-
né správě, ve znění p. p. a zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve zně-
ní p. p. Navíc získají návod, jak kon-
trolovat pomocí tzv. kontrolních lis-
tů v praxi.

ObSAH
•  Základní informace o vztahu zřizo-

vatele a právnické osoby.
•  Náležitosti zřizovací listiny.
•  Finanční hospodaření (majetek, 

doplňková činnost…).
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18447
číslo semináře (variabilní symbol) 

18446

kDy MůŽe 
POvAŽOvAt 
AUDItOr 
SvÉ DůkAZy 
ZA DOStAteČnÉ

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

PrAktICkÁ 
reAlIZACe 
AUDItU 
vnItřnÍCH 
PřeDPISů

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

úČetnÍ 
výkAZnICtvÍ – 
DlOUHODObý 
HMOtný MAjetek

číslo semináře (variabilní symbol) 

18445

29. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. František Orság, CIA,  
Ministerstvo financí ČR

úrOveň
Pro všechny úrovně.

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

CÍl SeMInÁře
Vyzbrojit auditory dovednostmi 
vhodnými pro hodnocení dostateč-
nosti auditních důkazů a pro argu-
mentaci při prezentacích auditor-
ských zpráv.

ObSAH
I. Dostatečnost auditní důkazy z hle-
diska požadavků:
•  Standardů IIA.
•  Managementu auditovaných útvarů.
•  Správních, dozorčích a jiných rad 

a výborů.
II. Dostatečnost pomocí statistických 
postupů:
•  Statistické metody výběru a zpra-

cování výsledků.
•  Výběry při testech kontrol.
•  Výběry pro odhad hodnot.
•  Výběry pomocí peněžní jednotky 

(metoda MUS neboli PPS).
•  Nestatistické metody výběru 

a zpracování výsledků.
•  Strukturovaný přístup k nestatistic-

kým metodám – stratifikace.
•  Zpracování výsledků při stratifikaci.
III. Chyby auditorů:
•  Vztah mezi dostatečností a spolehlivostí.
•  Dostatečnost důkazů = čtvrtina 

úspěchu auditora.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

26. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Veronika Jeřábková, 
Interní auditor ISO 9001, 27001, 
13485
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, příp. pro pracovní-
ky 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 vnitř-
ních předpisech.

ObSAH
•  Vymezení oblasti vnitřních před-

pisů.
•  Standardní rozsah a hierarchie 

vnitřních předpisů, legislativní 
vazby.
•  Návazné dokumenty – práce s for-

muláři, šablonami a vzory.
•  Rozsah vnitřních předpisů.
•  Přehled standardních předpisů.
•  Metody přezkoumání přiměřenos-

ti vnitřních předpisů.
•  Proces přezkoumání vnitřních 

předpisů.
•  Realizace auditu.
•  Nejčastější nálezy k vnitřním před-

pisům.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

26. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Jiří Pospíšil, 
bDO Audit
 
úrOveň 
Pro začátečníky i pokročilé.

UrČenO PrO
Interní auditory, finanční mana-
žery, hlavní účetní, finanční účet-
ní a další vedoucí pracovníky v ob-
chodních společnostech, kteří se 
v rámci výkonu své profese setkáva-
jí s problematikou evidence, oceňo-
vání a účetního výkaznictví dlouho-
dobého majetku, zejména majetku 
hmotného.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky semináře s kon-
cepty oceňování a účetního výkaz-
nictví dlouhodobého hmotného 
majetku v souladu s národní účetní 
legislativou a mezinárodními stan-
dardy účetního výkaznictví (IFRS).

ObSAH
•  Regulatorní rámce pro účetní vý-

kaznictví majetku – CZ GAAP vs. 
IAS/IFRS.
•  Kategorizace majetku.
•  Ocenění majetku při pořízení – 

konstrukce pořizovací ceny.
•  Následné oceňování majetku, od-

pisování, přeceňování, technické 
zhodnocení.
•  Vyřazení majetku z užívání.
•  Požadavky na zveřejnění informací 

v účetní závěrce.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

3 100 (s DPH 3 751)
3 400 (s DPH 4 114)

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

AUDIt 
kybernetICkÉ 
beZPeČnOStI PrO 
ZAČÁteČnÍky

číslo semináře (variabilní symbol) 

18449

»

kOMUnIkAČnÍ 
DOveDnOStI 
A jejICH trÉnInk

číslo semináře (variabilní symbol) 

18448

30. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Klára Sýkorová,  
Generální finanční ředitelství
 
úrOveň 
Pro začátečníky.

UrČenO PrO
Seminář je určený pro interní audi-
tory a vedoucí útvarů interních au-
ditů v organizacích státní správy, 
kteří v rámci své činnosti zajišťu-
jí audity kybernetické bezpečnosti 
dle zákona č. 181/2014 Sb., resp. vy-
hlášky č. 316/2014 Sb.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit účastní-
ky s prakticky využitelnými postupy 
pro audity kybernetické bezpečnos-
ti, zvýšit jejich kvalifikaci a sezná-
mit je se základními požadavky zá-
kona č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky 
č. 316/2014 Sb.

ObSAH
•  Organizace auditů kybernetic-

ké bezpečnosti dle zákona č. 
181/2014 Sb., resp. vyhlášky č. 
316/2014 Sb.
•  Základní přístupy a principy audi-

tů kybernetické bezpečnosti.
•  Plánování auditů kybernetické 

bezpečnosti.
•  Příprava a vlastní realizace auditů 

kybernetické bezpečnosti.
•  Praktické rady a tipy k auditování 

jednotlivých požadavků vyhlášky 
č. 316/2014 Sb.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

•  Volba jazykové vrstvy, interakce.
•  Rytmus, intonace, akcent.
•  Práce s časem, typy prezentací, 

zpětná vazba.
•  Argumentace a společné hledání.
•  Vyladění řečníka, kondice, tréma.
•  Cyklus průběžného zlepšování se.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

29.–30. 10. 2018
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
RNDr. Jiří Weinberger
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně, důležité jsou 
pracovní nebo aspoň životní zku-
šenosti.

UrČenO PrO
Manažery, veřejně vystupující od-
borníky, prodejce, tiskové mluvčí, 
asistenty/asistentky, sekretářky, čle-
ny projektových týmů, výrobní ško-
litelé, auditory, pracovníky veřej-
né a státní správy, organizační slož-
ky státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
magistrátní města, obce) a jimi zři-
zované organizace.

CÍl SeMInÁře
Předat základní znalost a zejména 
schopnost dobře komunikovat. Zís-
kat každého pro práci na sobě. Ob-
jevit potenciál účastníka dle osob-
nosti, věku, pohlaví, postavení, 
vzdělání, zevnějšku a aktuálních 
úkolů; v rámci semináře bude příle-
žitost probrat specifika situací, kte-
ré si můžeme rozdělit dle odpově-
dí na otázky Kdo? Komu? Co? Jak? 
Proč?

ObSAH
•  Řeč těla – poučky a jak je správ-

ně chápat.
•  Okruhy pozornosti.
•  Gesto a hlas, uzavřená, otevřená 

a rozporná gesta.



41

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

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 It 
beZPeČnOStI

PrOvěřenÍ 
vnItřnÍHO 
řÍDICÍHO 
A kOntrOlnÍHO 
SyStÉMU

číslo semináře (variabilní symbol) 

18452
číslo semináře (variabilní symbol) 

18451

1 200 (s DPH 1 452)
1 400 (s DPH 1 694)

PAnelOvÁ 
DISkUZe GDPr

číslo semináře (variabilní symbol) 

18450

31. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Tomáš Luňák,  
Alphaserver
 
úrOveň 
Základní znalost IT prostředí – Win-
dows server, Linux server, počítačo-
vé sítě, Active direktory.

UrČenO PrO
Interní auditory, IT Security mana-
gery, správce počítačových sítí.

CÍl SeMInÁře
Ukázat jak rychle a efektivně odha-
lit špatně udržované IT prostředí 
a identifikovat zranitelnosti.

ObSAH
•  Audit uživatelských účtů.
•  Audit bezpečnosti OS Windows.
•  Audit bezpečnosti OS Linux.
•  Audit řízení dodavatelů.
•  Stručný náhled na Active direk-

tory.
•  Co to je IDM, jeho výhody a ne-

výhody.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

31. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jan Chmelík, 
Česká spořitelna
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.
Určeno pro/Cílová skupina
Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za prověření či nasta-
vení vnitřního řídicího a kontrolní-
ho systému.

CÍl SeMInÁře

Seznámit účastníky se základními 
prvky vnitřního řídicího a kontrol-
ního systému a dát základní návod 
na jeho ověření v organizaci.

ObSAH
•  Vnitřní řídicí a kontrolní systém 

a jeho prvky.
•  Přístupy k prověření.
•  Ověření vybraných prvků:
•  Kontrolní prostředí.
•  Kontrolní činnosti.
•  Řízení rizik.
•  Možné chyby a nedostatky. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

30. 10. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Ludmila Dušková; Ing. Romana 
Tichá, MbA; Mgr. Jana Horáčková, 
LL. M.; Jan Kouba, MbA; Ing. Radek 
Ščotka, MbA; Ing. Tomáš Luňák
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, risk manažery 
a další vedoucí pracovníky v korpo-
racích, obchodních společnostech, 
organizacích veřejné zprávy a ve-
řejných financí, jakými jsou organi-
zační složky státu a jimi zřízené or-
ganizace, územní samosprávné cel-
ky (kraje, magistrátní města, obce) 
a jimi zřizované organizace, DPO.

CÍl SeMInÁře
Cílem je prodiskutovat novinky, 
zkušenosti, vývoj a další procesy 
aplikování nařízení GDPR v praxi. 

ObSAH
•  Co nám přineslo nařízení GDPR?
•  Jaké jsou první zkušenosti pohle-

dem advokáta.
•  Jaké jsou první zkušenosti pohle-

dem interního auditora a risk ma-
nažera.
•  Jaké jsou první zkušenosti pohle-

dem DPO.
•  Jaké jsou první zkušenosti pohle-

dem HR.
•  Jaké jsou první zkušenosti pohle-

dem specialisty na procesy.
•  Jaké jsou první zkušenosti pohle-

dem ICT manažera.
•  Vaše zkušenosti.

ČASOvý rOZvrH 
Od 9.00 do 12.00; a další běh v pří-
padě naplnění odpoledne  
od 13.00 do 16.00 hod



42

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

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

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

PerSOnÁlnÍ 
A OrGAnIZAČnÍ 
AUDIt

číslo semináře (variabilní symbol) 

18455
číslo semináře (variabilní symbol) 

18454

ČlOvěk – 
největšÍ 
beZPeČnOStnÍ 
rIZIkO

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

nOvÉ PrOvÁDěCÍ 
SMěrnICe – 
UŽIteČnÉ POMůCky 
PrO PrAktICký 
výkOn InternÍHO 
AUDItU

číslo semináře (variabilní symbol) 

18453

1. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Doc. Jan Urban,  
Consilium Group
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen manažerům a spe-
cialistům z oblasti vnitřního audi-
tu, personálního řízení, organizač-
ního rozvoje i dalších oblastí zabý-
vajících se zvyšováním účinnosti ří-
zení, ověřováním kvality lidských 
zdrojů a optimalizací organizačních 
struktur.

CÍl SeMInÁře
Seminář se zaměřuje na cíle, meto-
dy, závěry a doporučení personál-
ních (manažerských) a organizač-
ních auditů, zabývajících se kvalitou 
a rozvojem lidských zdrojů, organi-
začním uspořádáním a personální-
mi kapacitami podniků či veřejných 
organizací či jejich úseků. 

ObSAH
•  Personální a organizační audit, 

jeho význam a funkce.
•  Cíle, metody a doporučení perso-

nálního a organizačního auditu.
•  Práce s výsledky personálního 

a organizačního auditu.
•  Ukázky doporučení personálního 

a organizačního auditu.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

1. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Radek Kučera,
T-mobile
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, interní vyšetřova-
tele, vyšetřovatele podvodů v or-
ganizaci.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s bezpečnostní-
mi riziky a s typy protiprávního jed-
nání interních zaměstnanců spo-
lečnosti. Dále účastníky seznámit 
se způsobem vedení vyšetřování 
v korporátní sféře. 

ObSAH
•  Typologie pachatelů trestné čin-

nosti.
•  Vybrané kriminologické teorie.
•  Kriminalita „bílých límečků“.
•  Příprava investigativního inter-

view.
•  Vedení investigativního interview.
•  Chyby a omyly při vedení inter-

view.
•  Případové studie.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–12.00

1. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Petr Kheil,  
Česká spořitelna

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a vedoucí útvarů in-
terního auditu ze všech sektorů.

CÍl SeMInÁře
Seminář je určen všem, kteří se ješ-
tě nestihli seznámit s novými prová-
děcími směrnicemi. Těžiště výkladu 
bude zaměřeno nejen na nové pro-
váděcí směrnice, ale zejména na je-
jich dopad do praktického výkonu 
interního auditu.

ObSAH
•  Prováděcí směrnice – co to vlast-

ně je.
•  Prováděcí směrnice k Mezinárod-

ním standardům IA řady 1000.
•  Prováděcí směrnice k Mezinárod-

ním standardům IA řady 2000.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

jAk vyHOvět 
úČelně A efektIvně 
nAStAvIt SyStÉM 
řÍZenÍ OPerAČnÍCH 
rIZIk v OrGAnIZACI 
veřejnÉ SPrÁvy 

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18457

fOrenZnÍ 
úČetnICtvÍ

číslo semináře (variabilní symbol) 

18456

2. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda,  
Eurodan
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

CÍlOvÁ SkUPInA
Interní auditory, management pů-
sobící v oblasti vnitřní kontroly.

CÍl SeMInÁře
Účastníci se v úvodu seznámí s po-
žadavky na řízení rizik organizace, 
které by měli na základě platné le-
gislativy uplatňovat v organizacích 
veřejné správy. V souvislosti s tím 
budou objasněna i aplikovatelná 
východiska pro řízení operačních ri-
zik na základě mezinárodně uzná-
vaných přístupů. Na základě toho 
bude představen možný model de-
centralizovaného risk managemen-
tu bez vytvořeného útvaru, pomocí 
něhož by bylo možné rizika identi-
fikovat, hodnotit, řídit, monitorovat 
a reportovat. Závěrem bude probrá-
na i metodika interního auditu sys-
tému řízení rizik, jak k němu přistu-
povat a na co se při tom zaměřit.

ObSAH
1. Požadavky legislativy a dopo-
ručení CHJ k řízení rizik ve veřej-
né správě.
2. Návrh modelu řízení rizik posta-
veného na vnitřním kontrolním sys-
tému.
3. Postup řízení a kontroly rizik 
v souladu s navrženým modelem.
4. Vyhodnocování systému řízení ri-
zik interním auditem.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

2. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Zdenka Volkánová, Ph.D.
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky v organizacích, účetní, ma-
jitelé firem. 

CÍl SeMInÁře
Cílem je seznámit účastníky s jed-
notlivými typy hospodářské krimi-
nality. Poznat hlavní motivy ke spá-
chání podvodu, charakteristiku lidí, 
kteří páchají podvody. Naučit se 
rozpoznat indikátory podvodného 
jednání. Projít metodologii testová-
ní rezistence organizace proti rizi-
ku podvodu.

ObSAH
•  Definice podvodů v legislativě 

a judikatuře – charakteristika pod-
vodů, škody, tresty, proč potřebu-
jeme kontrolní systém proti pod-
vodům.
•  úloha statutárních orgánů a mana-

gementu v prevenci podvodů.
•  jak na prevenci podvodů – jednot-

livé nástroje detekce a prevence 
podvodů.
•  rozlišení mezi účetními pravidly 

a základní ekonomickou realitou.
•  využití prokázané metodiky fi-

nanční analýzy.
•  model CFEbT a jeho využití ve fo-

renzním účetnictví.
•  Omezení finančních dat s cílem 

vytvářet lepší srovnání mezi jed-
notlivými podniky.

 
ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00
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cena člen / nečlen ČIIA

»

AUDItUjte řÍDÍCÍ 
A kOntrOlnÍ 
SyStÉMy 
v SOUlADU 
S POŽADAvky 
StAnDArDů

číslo semináře (variabilní symbol) 

18459

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

SCHvAlOvÁnÍ 
výDAjů 
PřÍSPěvkOvÉ 
OrGAnIZACe

»

číslo semináře (variabilní symbol) 

18458

5. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda,  
Eurodan
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

CÍlOvÁ SkUPInA
Interní auditory.

CÍl SeMInÁře
V rámci semináře budou účastníci 
seznámeni s přístupem k výkonu in-
terního auditu ŘKS konkrétních pro-
cesů v organizaci tak, aby jak nasta-
vené postupy, tak jejich uplatnění 
byly v souladu s požadavky přísluš-
ných Standardů bloku 2200. bude 
probrán work-flow auditního pro-
cesu s ohledem na kvalitu jednot-
livých kroků. S využitím vhodných 
formulářů a šablon bude v rámci se-
mináře probráno na plánování za-
kázky, hodnocení řízení operačních 
rizik dle nastavených kritérií, doku-
mentaci průběhu auditu, reporting 
zjištění a průběžné interní hodno-
cení činnosti auditního týmu. 

ObSAH
1. Požadavky na výkon ujišťovací za-
kázky dle Standardů bloku 2200.
2. Doporučené formuláře a šablony 
k naplnění těchto požadavků.
3. Plánování a příprava ujišťova-
cí zakázky.
Plánování auditní zakázky.
Přípravná fáze.
•  Popis procesu, identifikace rizik, 

formulace cílů řízení a kontroly.
•  Vypracování auditního zadání/

programu.
•  Příprava na audit.

•  Základní druhy výdajů příspěvko-
vých organizací z hlediska zdro-
jů krytí.
•  Investiční výdaje (schvalování, do-

držování rozpočtové kázně).
•  Časté chyby při schvalování výda-

jů příspěvkových organizací.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00 

2. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Petr Sikora
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí zaměstnance příspěvko-
vých organizací (ředitele, ekono-
my, hlavní účetní a interní audito-
ry) a kontrolory vykonávající veřej-
nosprávní kontrolu příspěvkových 
organizací.

CÍl SeMInÁře
Seznámení s uplatňováním schva-
lovacích postupů v praxi příspěvko-
vých organizací, upozornění na po-
vinnosti příkazců operací, správců 
rozpočtu a hlavních účetních. Vy-
světlení možných způsobů schva-
lování budoucích veřejných výda-
jů a seznámení s aktuálním stavem 
legislativy v oblasti kontroly a jeho 
dopadem na vnitřní kontrolu pří-
spěvkových organizací. Upozorně-
ní na specifika investičních výda-
jů (fond investic, fond reprodukce 
majetku).

ObSAH
•  Právní rámec, novinky a změny 

v legislativě.
•  Veřejné výdaje.
•  Osoby zajišťující předběžnou kon-

trolu výdajů.
•  Schvalování budoucích výdajů 

(schvalovací postupy v roce 2019).
•  Následná kontrola výdajů (inter-

ní a externí). 
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cena člen / nečlen ČIIA

rISk MAnAGeMent 
jAkO SOUČÁSt 
StrAteGICkÉHO 
řÍZenÍ SPOleČnOStI. 
POStUPy MěřenÍ 
rIZIk

cena člen / nečlen ČIIA

AUDIt úČetnÍ 
ZÁvěrky 
vybrAnýCH 
OrGAnIZACÍ

2 900 (s DPH 3 509)
3 500 (s DPH 4 235)

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

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

cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18501
číslo semináře (variabilní symbol) 

18460

7. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Václav Novotný, 
Advanced Risk Management

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář v rámci Akademie Risk  
Managementu.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky se základními 
metodami měření rizik (tržní, kre-
ditní a operační rizika) a jejich vy-
užitím v praxi. Seminář je koncipo-
ván v souladu s regulacemi basel II/
Solvency II, které v současné době 
představují standardy řízení rizik.

ObSAH
•  Úvod – risk management a vyme-

zení pojmů.
•  Proces řízení rizik jako součást 

strategického řízení společnosti.
•  Měření rizik – přehled nezbytné 

matematiky a statistiky.
•  Finanční rizika a jejich klasifikace.
•  Obecné metody měření rizik – 

znalost velikosti rizika jako před-
poklad k efektivnímu řízení.
•  Měření a řízení tržního rizika.
•  Měření a řízení kreditního rizika.
•  Měření a řízení operačního rizika.
•  Regulatorní rámec (basel II a Sol-

vency II).
•  Procesy a organizace risk mana-

gementu.
•  Shrnutí a závěr.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

6.–7. 11. 2018
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, magis-
trátní města, obce) a jimi zřizované 
organizace.

CÍl SeMInÁře
Cílem dvoudenního semináře je se-
známit posluchače s cíli, metodami 
a postupy při auditu účetní závěrky 
vybraných organizací (OSS – minis-
terstva a jim podobné organizace, 
územní samosprávné celky, tj. kraje, 
obce, Regionální rady a příspěvkové 
organizace) a státní fondy.

ObSAH
1. Rámec auditu účetní závěrky.
2. Principy auditu.
3. Postupy auditingu.
4. Výběr metod a nástrojů.
Případová studie: Plán postupu při 
auditu účetní závěrky.
 
Při účasti na semináři doporučuje-
me mít s sebou knihu Účetnictví ve-
řejného sektoru 2018 (Úplné Znění), 
číslo 1250.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

4. Proces systémového auditu krok 
za krokem.
Realizační fáze.
•  Vedení auditorského interview.
•  Vyhodnocení řídicích a kontrol-

ních mechanismů.
•  Příprava a provedení auditních 

testů.
Reportovací fáze.
•  Zpracování závěrů.
•  Navržení doporučení s přidanou 

hodnotou.
•  Tvorba a prezentace auditorské 

zprávy.
Monitorovací fáze.
•  Nápravná opatření.
•  Vyhodnocení plnění.
•  Následný audit.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18462

AUDIt vnItřnÍ 
kOMUnIkACe 
v OrGAnIZACI

»

POklADnA, CeStOvnÍ 
nÁHrADy, AUtOPrOvOZ, 
OPrAvy A UDrŽOvÁnÍ, 
HOSPODAřenÍ Se 
ZÁSObAMI – InternÍ AUDIt/
kOntrOlA v SUbjekteCH 
veřejnÉ SPrÁvy

číslo semináře (variabilní symbol) 

18461

8. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Doc. Jan Urban,  
Consilium Group
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabývají-
cím se vnitřní komunikací v organi-
zaci a jejím vztahem ke zvyšováním 
výkonu a odstraňování nedostatků 
ve fungování soukromých i veřej-
ných organizací.

CÍl SeMInÁře
Audit komunikace představuje no-
vou oblast vnitřního auditu zabý-
vající se přezkoumáním a posouze-
ním účinnosti vnitřní komunikace 
v organizaci. Zaměřuje se na odha-
lení slabin v komunikaci a navrže-
ním cest jejich odstranění, a to jak 
z hlediska obsahu předávaných in-
formací, tak i způsobu jejich sdě-
lování a přijímání. Jeho předmě-
tem je vnitřní komunikace „shora 
dolů“, „zdola nahoru“ i napříč jed-
notlivými útvary organizace. Semi-
nář se zaměřuje na cíle, metody, zá-
věry a doporučení auditu vnitřní ko-
munikace. 

ObSAH
•  Audit vnitřní komunikace, jeho 

cíle a funkce.
•  Význam vnitřní komunikace pro 

její výkon, nejčastější slabiny vnitř-
ní komunikace a jejich důsledky.
•  Metody, průběh a organizace au-

ditu vnitřní komunikace.

•  Vývojové diagramy jednotlivých 
procesů s identifikací a analýzou 
možných rizik.
•  Řádná správa a dobrá praxe, inter-

ní předpisy, účetní zachycení jed-
notlivých operací.
•  Praktické příklady k procvičení.
•  Přístup auditu a kontroly (audit 

systému, finanční a výkonu).

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

8. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha, 
Úřad práce
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.
Základní orientace v procesu jed-
notlivých provozních výdajů vybra-
ných účetních jednotek.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory a dal-
ší 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, magis-
trátní města, obce) a jimi zřizované 
organizace v oblasti vybraných pro-
vozních výdajů.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky subjektů veřej-
né správy s komplexní úpravou pro-
cesů pokladní služby, cestovních 
náhrad, autoprovozu, spotřeby ma-
teriálu, oprav a údržby v souladu 
s principy 3E a dobré praxe.
Auditorům a kontrolním zaměst-
nanců dát praktický návod jak na-
stavit a posuzovat agendy procesy 
pokladní služby, cestovních náhrad 
a autoprovozu, hospodaření s ma-
teriálem, opravy a údržbu.

ObSAH
•  Vnitřní předpisy a dobrá pra-

xe související s oblastmi poklad-
ní služby, cestovních náhrad, au-
toprovozu, spotřeby materiálu, 
oprav a údržby v subjektech veřej-
né správy.
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cena člen / nečlen ČIIA

AUDIt 
InteGrOvAnÉHO 
SyStÉMU řÍZenÍ 
InfOrMAČnÍCH 
A kOMUnIkAČnÍCH 
teCHnOlOGIÍ

číslo semináře (variabilní symbol) 

18463

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

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

8. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jiří Štěrba
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Auditory, pracovníky útvaru infor-
mačních a komunikačních techno-
logií, vedoucí pracovníky organiza-
cí, majitele společností.

CÍl SeMInÁře
Poskytnutí informací a možnos-
ti konzultace v rámci případové 
studie z oblasti auditu zaměřené-
ho na integrovaný systém řízení in-
formačních a komunikačních tech-
nologií.

ObSAH
•  Integrovaný systém řízení infor-

mačních a komunikačních tech-
nologií:
•  Úvod: trendy, terminologie, vývoj, 

problémy a přínosy integrace, de-
kompozice systému.
•  Správa a řízení: stanovení rámce 

(cílů, principů, rozsahů a politik) 
a oblastí řízení (zainteresovaných 
stran, benefitů, rizik a zdrojů).
•  Procesy: postup dekompozice 

subsystémů zajišťujících efektivi-
tu a bezpečnost, pořadí jejich za-
vádění.
•  Dokumentace: návrh obsahu a for-

my základních dokumentů.
•  Specifika auditu zaměřeného 

na integrovaný systém řízení ICT:
•  Řízení auditu.
•  Auditních procesů.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

•  Na co by se měl audit vnitřní ko-
munikace zaměřit (komunikační 
infrastruktura, bariéry komunika-
ce, komunikační schopnosti a po-
stoje manažerů, zaměření infor-
mací, styl sdělení, možnosti dialo-
gu a zpětné vazby, obavy zaměst-
nanců z komunikace).
•  Závěry a doporučení auditu vnitř-

ní komunikace, prezentace výsled-
ků auditu komunikace vedení or-
ganizace.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

ZjeDnODUšenÉ 
PODlIMItnÍ řÍZenÍ 
PODle ZÁkOnA 
Č. 134/2016 Sb., 
O ZADÁvÁnÍ 
veřejnýCH ZAkÁZek

číslo semináře (variabilní symbol) 

18465
GDPr 
ve ZDrAvOtnICtvÍ

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18464

tržní konzultace, podmínky účasti, 
průběh zadávacího řízení, komise, 
střet zájmů, předkládání a objas-
ňování dokladů, vyloučení účast-
níka zadávacího řízení).
•  Zadávací podmínky. 
•  Kvalifikace + obnovení způsobi-

losti. 
•  Využití jiných osob a poddoda-

vatelů.
•  Hodnocení (mimořádně nízká na-

bídková cena).
•  Změna závazku ze smlouvy na ve-

řejnou zakázku.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00 

9. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Markéta Adámková, 
JUDr. Lenka Matochová,  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy a ve-
řejných financí, jakými jsou organi-
zační složky státu a jimi zřízené or-
ganizace, územní samosprávné cel-
ky a jimi zřizované organizace, ve-
řejnoprávní korporace.

CÍl SeMInÁře
Spoluautorky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, se-
známí účastníky s pravidly, které 
s právy a povinnostmi zadavatelů 
a dodavatelů při zadávání veřejných 
zakázek ve zjednodušeném podli-
mitním řízení, a to se zohledněním:
•  výkladové, metodické a aplikační 

praxe, která za rok a půl účinnosti 
ZZVZ vznikla,
•  změn, ke kterým v právní regulaci 

zadávání veřejných zakázek došlo. 

ObSAH
•  Komplexní výklad problematiky 

zjednodušeného podlimitního ří-
zení podle zákona o zadávání ve-
řejných zakázek:
•  Obecná ustanovení (zadavatel, do-

davatel, zásady, předpokládaná 
hodnota, výjimky).
•  Základní ustanovení (předběžné 

9. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Jan Kouba, MbA
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Ty, kteří řeší nebo je zajímá specifika 
GDPR ve zdravotnictví.

CÍl SeMInÁře
Seznámit frekventanty s problema-
tikou GDPR ve zdravotnictví.

ObSAH
•  GDPR – základní pravidla.
•  GDPR – zvláštní osobní údaje.
•  GDPR ve zdravotnictví – záchran-

ná služba.
•  GDPR ve zdravotnictví – ambu-

lantní provozy.
•  GDPR ve zdravotnictví – nemocni-

ce, léčebny a lázně.
•  GDPR ve zdravotnictví – výzkum, 

statistiky.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

jAk úČInně 
fOrMUlOvAt 
AUDItnÍ ZPrÁvy

InternÍ AUDIt 
A jAk šetřIt 
PODvODnÉ 
jeDnÁnÍ PlUS 
SOUvISejÍCÍ rIZIkA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18468
číslo semináře (variabilní symbol) 

18467

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

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18466

PrOvěřenÍ 
MZDOvÉ OblAStI 
v OrGAnIZACI

14. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. František Orság, CIA,
Ministerstvo financí ČR
 
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 vyplývají-
cí ze Standardů IIA.
II. Zjištění.
•  Příklady formulací.
•  Příklady chyb.
•  Spoluúčast uchazečů na formulaci 

zjištění na konkrétních datech.
III. Doporučení.
•  Příklady formulací.
•  Spoluúčast uchazečů na formulaci.
IV. Opatření.
•  Příklady formulací.
•  Spoluúčast uchazečů na formulaci.
V. Shrnutí.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

12.–13. 11. 2018 
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Radek Ščotka, MbA,  
Argeus

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro vedoucí pra-
covníky, interní auditory, kontrolní 
pracovníky, manažery.

CÍl SeMInÁře
Cílem je vysvětlit si indikátory pod-
vodného jednání, ukázat možnos-
ti předcházení podvodnému jed-
nání a zvládnout proces odhalová-
ní podvodů.

ObSAH
•  Definice podvodů.
•  Indikátory podvodů.
•  Předcházení podvodnému jed-

nání.
•  Zvládání rizikových oblastí pod-

vodů.
•  Odhalování podvodů.
•  Práce s riziky podvodu.
•  Šetření interního auditu.
•  Auditorské postupy pro vyšetře-

ní podvodu.
•  Forenzní vyšetřování.
•  Ukázky softwarových aplikací, kte-

ré zpracovávají rizika podvodné-
ho jednání.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

9. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jan Chmelík, 
Česká spořitelna
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za mzdovou oblast.

CÍl SeMInÁře
Seznámit se základními riziky 
mzdové oblasti a postupy pro její 
prověření. 

ObSAH
•  Základní legislativa mzdové ob-

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

v mzdové oblasti.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–13.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

AUDIt ČInnOStI 
POvěřenCe 
v rÁMCI SyStÉMU 
ZPrACOvÁnÍ 
OSObnÍCH úDAjů

PrevenCe 
leGAlIZACe výnOSů 
Z treStnÉ ČInnOStI 
A fInAnCOvÁnÍ 
terOrISMU

číslo semináře (variabilní symbol) 

18471
číslo semináře (variabilní symbol) 

18470

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

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

PrÁCe InternÍHO 
AUDItOrA 
S exCeleM 2013 
– kOntInGenČnÍ 
tAbUlky

číslo semináře (variabilní symbol) 

18469

15. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA
Eurodan
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, pověřence pro 
ochranu osobních údajů.

CÍl SeMInÁře
V souvislosti s účinností Obecného 
nařízení o ochraně osobních úda-
jů (GDPR) řada organizací ustano-
vila funkci Pověřence pro ochranu 
osobních údajů (DPO). Text GDPR 
a vodítka skupiny WP29 stanovi-
ly řadu požadavků, které by Pově-
řenec měl v organizaci naplňovat. 
Od interních auditorů by se mělo 
požadovat prověření, zda Pověře-
nec má po formální a věcné stránce 
stanoveno ve svých povinnostech 
provádění všech podstatných nále-
žitostí, aby se organizace nedosta-
la do nesouladu s požadavky GDPR. 
Lektor probere zhodnocení plánu 
práce Pověřence, jeho naplňování 
a dokumentování, úlohu Pověřence 
při přijímání a realizaci opatření k ří-
zení rizik zasahujících do práv a svo-
bod subjektů, činnost Pověřence při 
uplatňování práv subjektů a v pří-
padech porušení bezpečnosti ucho-
vávaných dat, reporting o zpracová-
ní osobních údajů ve výroční zprá-
vě Pověřence.

15. 11. 2018 

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jitka Komárková,  
Česká národní banka
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
AML a compliance pracovníky, pra-
covníky interního auditu a pro dal-
ší zaměstnance, kteří se podílí na pl-
nění AML/CFT povinností, zejména 
v úvěrových institucích.

CÍl SeMInÁře
Seznámit posluchače se základními 
pojmy a povinnostmi, které vyplý-
vají z aktuální právní úpravy oblasti 
AML/CFT a přispět tak k jejich efek-
tivnímu pochopení. 
Na praktických příkladech poukázat 
na nedostatky a chyby, které byly 
v rámci AML/CFT kontrolní činnos-
ti realizované ČNb v sektoru úvěro-
vých institucí nejčastěji zjišťovány.

ObSAH
•  Úvod do problematiky, základ-

ní pojmy, AML zákon a AML vy-
hláška. 
•  Klíčové povinnosti, zejm. identifi-

kace klienta, kontrola klienta, zjiš-
ťování rizikových faktorů, sestave-
ní rizikového profilu a uplatňová-
ní stanovených opatření, zjišťování 
a oznamování podezřelých obcho-
dů, školení zaměstnanců, zpraco-
vání hodnotící zprávy, oblast pro-
vádění mezinárodních sankcí atd. 
•  Aktuální příklady nedostatků zjiš-

těných v rámci kontrol ní činnos-
ti ČNb v úvěrových institucích, dis-
kuze, modelové případy.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

14.–15. 11. 2018
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Marie Miková
 
úrOveň 
Základní znalost práce v aplikaci 
MS Excel.

UrČenO PrO
Pracovníky, kteří potřebují pracovat 
s daty uloženými v tabulce, v dílčích 
datových strukturách.

CÍl SeMInÁře
Analýza dat pomocí kontingenční 
tabulky, kontingenčního grafu a da-
tového modelu.

ObSAH
•  Úprava dat (čísel, textů) potřebná 

pro analýzu dat.
•  Požadavky, které musí splňovat 

datové oblasti pro tvorbu kontin-
genční tabulky (dále jen KT).
•  Princip KT, kontingenčního grafu 

(dále jen KG).
•  Tvorba KT ze souvislé oblasti, z od-

dělených datových oblastí, z exter-
ních dat.
•  Úprava struktury a formátování KT.
•  Výpočty v KT, využití údajů z KT.
•  Tisk KT, bezpečné odesílání KT 

emailem.
•  Tvorba KG, práce s KG.
•  Aktualizace KT, KG.
•  Vytvoření datového modelu.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

ZAveDenÍ 
řÍZenÍ rIZIk 
– PřÍPADOvÁ 
StUDIe

číslo semináře (variabilní symbol) 

18472

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

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

•  IS/IT podpora v systému řízení ri-
zik (e-learning). 
•  Praktické zkušenosti a základ-

ní metody oceňování rizik (Ear-
nings@Risk, Cash Flow@Risk).
•  Monitoring rizik, reporting aktuál-

ní rizikové pozice vedení – zdůraz-
nění významu řízení rizik pro spo-
lečnost. 
•  Diskuse – problémové okruhy.             

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

16. 11. 2018

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 praktickými 
zkušenostmi z implementace Risk 
Managementu ve společnostech 
nebankovního sektoru.

ObSAH
•  Poskytnout informativní přehled 

o integrovaném systému řízení ri-
zik 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 ří-

zení rizik (Politika, Statut VŘR, Stra-
tegie, Manuál). 
•  Hlavní dokumenty – karta rizika, 

katalog rizik. 

ObSAH
•  Kdo je a kdo není DPO.
•  Pokrytí povinností DPO v rámci 

ročního plánu činnosti, výroční re-
porting.
•  Vedení registrů a prověřování do-

kumentů vyvářených v souvislos-
ti s GDPR.
•  Zapojení DPO do posouzení rizik 

pro ochranu osobních údajů.
•  Zapojení DPO do uplatňování práv 

subjektů.
•  Zapojení DPO do šetření a hlášení 

bezpečnostních incidentů v oblas-
ti osobních údajů.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18474

SPrÁvA 
DOkUMentů 
Z POHleDU 
InternÍHO 
AUDItOrA

1 500 (s DPH 1 815)
1 900 (s DPH 2 299)»2 000 (s DPH 2 420)

2 400 (s DPH 2 904)

revIZe InternÍCH 
PrOCeSů

číslo semináře (variabilní symbol) 

18473

•  Přidělování správných spisových 
znaků.
•  Ukládání dokumentů/spisů do spi-

sovny i v elektronickém systému 
spisové služby. 
•  Vyřazování dokumentů ve skartač-

ním řízení z elektronického systé-
mu spisové služby. 
•  Na internetu zveřejněné informa-

ce o provozu podatelny a o pod-
mínkách přijímání dokumentů, ze-
jména přijímané formáty doku-
mentů v digitální podobě.

Výklad bude doplněn řadou příkla-
dů z praxe. 
 
ČASOvý rOZvrH 
9.00–12.00

16. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Martina Křešťáková,  
Městská část Praha 3
Ing. Věra Likešová,  
Městský úřad Říčany
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovní-
ky v organizacích veřejné zprávy, ja-
kými jsou organizační složky stá-
tu a jimi zřízené organizace, územ-
ní samosprávné celky (kraje, magis-
trátní města, obce) a jimi zřizované 
organizace.

CÍl SeMInÁře
Identifikovat nejzávažnější rizi-
ka spojená s řízením dokumentace 
v spisové službě (životní cyklus do-
kumentu).
Poukázat na aktuální legislativní vý-
voj ve spisové službě.

ObSAH
•  Spisová služba v souladu s no-

vým NSESSS (VMV částka 57/2017 
část II).
•  Propojení systémů spravujících 

dokumenty s elektronickým systé-
mem spisové služby.
•  Aktuální spisový řád.
•  Spisový a skartační plán v souladu 

s GDPR (lhůty). 
•  Náležitosti el. dokumentů v soula-

du s eIDAS.
•  Průběžné vyřizování dokumentů/

uzavírání spisů. 

16. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Veronika Jeřábková, 
Interní auditor ISO 9001, 27001, 
13485
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, příp. pracovníci za-
bývající se správou vnitřních proce-
sů, předpisů, manažery.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky školení a osvo-
jit jim dovednosti spojené s identi-
fikací, popsáním a řízením interních 
procesů.

ObSAH
•  Vymezení procesů, způsob jejich 

identifikace a formy popisování 
procesů.
•  Stanovování klíčových ukazatelů.
•  Nastavení kontrolních mecha-

nismů.
•  Členění procesů – vazby mezi jed-

notlivými procesy.
•  Řízení procesních změn.
•  Rizika spojená s praxí procesní-

ho řízení.
•  Jak provést revizi interních pro-

cesů.
•  Jak začít spravovat a řídit jednotli-

vé procesy.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

AUDIt A kOntrOlA 
veřejnýCH ZAkÁZek 
Dle nOvÉHO ZÁkOnA 
Č. 134/2016 Sb., O ZADÁvÁnÍ 
veřejnýCH ZAkÁZek 
A MetODICkÉHO POkynU 
CHj Č. 3 MetODIkA 
veřejnÉHO nAkUPOvÁnÍ

krIZOvÉ řÍZenÍ 
A PlÁnOvÁnÍ 
It kOntInUIty 
(It ServICe 
COntInUIty 
MAnAGeMent)

číslo semináře (variabilní symbol) 

18476
číslo semináře (variabilní symbol) 

18475

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

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

ObSAH
•  Rozbor zásadních ustanovení Me-

todického pokynu CHJ č. 3  
z r. 2016 Metodika veřejného na-
kupování, zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání VZ a jejich praktická 
aplikace pro veřejné zadavatele.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

22. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha,
Úřad práce
 
úrOveň
Pro účastníky, kteří znají proces za-
dávání VZ.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných zadava-
telů, kteří se přímo podílejí na zadá-
vání veřejných zakázek a práci ko-
misí veřejných zadavatelů.
Pro kontrolory a interní auditory, 
kteří kontrolují proces výběrových 
řízení veřejných zadavatelů.
Pro všechny, kteří chtějí být sezná-
meni s novými postupy v zadáva-
cích řízeních.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s postupy, kte-
ré by měl veřejný zadavatel dodržo-
vat, pokud se bude při zadávání VZ 
řídit Metodickým pokynem CHJ č. 
3 z r. 2016 Metodika veřejného na-
kupování.
Seznámit účastníky s průběhem zá-
kladních zadávacích postupů dle 
nového zákona o zadávání VZ – od-
lišnosti proti původnímu stavu.
Ukázat praktickou aplikaci finanční 
kontroly v procesu veřejných zaká-
zek dle MP č. 3/2016 MF Metodika 
veřejného nakupování.
Specifikovat rizikové oblasti ve-
řejných zakázek, na které by se IA 
a kontrola měly zaměřit.

21. 11.2018 

PřeDnÁšejÍCÍ
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Odborníky, interní auditory, mana-
žery a specialisty, které zajímá Kri-
zové plánování a Řízení kontinuity 
činností IT organizace.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s důležitými as-
pekty krizového plánování. Objas-
nit hlavní činnosti, postupy a meto-
dy. Propojit s řízením rizik. Vysvětlit 
souvislosti Řízení kontinuity činnos-
tí IT vs. organizace. Diskutovat tuto 
problematiku nad konkrétními pří-
klady z praxe.

ObSAH
•  Řízení kontinuity činností organi-

zace a krizové plánování.
•  Popis činností procesu, postup, 

potřebné metody.
•  Vyhodnocení dopadů výpadku 

(business Impact Analysis).
•  Řízení a analýza rizik.
•  Návaznosti „business“ vs. IT Servi-

ce Continuity Management pro-
cesu.
•  Četné příklady z praxe.
•  Součástí semináře je diskuse 

v dané problematice.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18479
číslo semináře (variabilní symbol) 

18478

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

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

úSPěšnÁ 
IMPleMentACe 
GDPr

tvOrbA 
AUDItOrSkýCH 
ZPrÁv OD A DO Z

PrůZkUMy 
SPOkOjenOStI 
A MOtIvACe 
ZAMěStnAnCů

číslo semináře (variabilní symbol) 

18477

23. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Stanislav Klika, 
bDO Audit
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO 
Interní auditory, auditory kyberne-
tické bezpečnosti, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, complian-
ce specialisty a všechny ostatní, kte-
ří se s danou problematikou chtě-
jí seznámit.

CÍl SeMInÁře
Účastníci se seznámí se zásadami 
ochrany osobních údajů.
Účastníci se seznámí s kroky pro 
úspěšnou implementaci GDPR.

ObSAH
Účastníci kurzu se seznámí s prin-
cipy GDPR a osvojí si znalosti a do-
vednosti nezbytné pro zajištění 
této role:
•  Vysvětlení základních pojmů 

(osobní údaj, zpracování, správ-
ce, zpracovatel, zpracovatelská 
smlouva, příjemce, subjekt úda-
jů atd.).
•  Zásady pro zpracování osobních 

údajů, zákonnost zpracování. 
•  Povinnosti při zpracování osob-

ních údajů, práva subjektů osob-
ních údajů.
•  Rozdílová analýza.

23. 11. 2018 

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Radek Kánský, CIA,
České dráhy
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

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 požadav-
ky klientů interního auditu.

ObSAH
•  Nároky kladené na písemné výstu-

py interního auditu.
•  Zákazníci interního auditu.
•  Ideální parametry zpráv z inter-

ních auditů.
•  Čtivost a přitažlivost vytvářených 

textů.
•  Formulace auditorských zjištění.
•  Identifikace rizik a jejich správná 

formulace.
•  Vytvoření auditorských doporu-

čení a zabezpečení jejich imple-
mentace.
•  Podklady k informacím uvedeným 

v auditorských zprávách.
•  Projednávání auditorských zpráv 

se zákazníky interního audit 
a s auditovanými útvary.
•  Nastavení metodiky tvorby audi-

torských zpráv.
•  Příklady, praktické procvičení.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

22. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Doc. Jan Urban,  
Consilium Group
 
UrČenO PrO
Seminář je určen interním audito-
rům a dalším specialistům zabýva-
jícím se zvyšováním kvality mana-
gementu i motivací, spokojeností 
a produktivitou zaměstnanců. 

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit se s ná-
stroji a metodami dotazníkových 
a dalších průzkumů mezi zaměst-
nanci, jejich prováděním, vyhod-
nocováním i prezentací podniko-
vému vedení. Metodou semináře je 
výklad, ilustrace metod průzkumů 
spokojenosti zaměstnanců i inter-
pretace jejich výsledků.

ObSAH 
Osnova semináře:
•  Význam komunikace se zaměst-

nanci.
•  Proč sledovat motivaci, spokoje-

nost, názory či postoje zaměst-
nanců.
•  Nástroje, metody a hlavní oblasti 

dotazování.
•  Volba otázek, konstrukce dotazníků.
•  Jak dosáhnout vysoké návratnos-

ti dotazníků.
•  Zpracování výsledků dotazníko-

vých průzkumů a interpretace vý-
sledků.
•  Návrhy opatření plynoucích z do-

tazníkových průzkumů.
•  Prezentace výsledků podnikové-

mu vedení a zaměstnancům.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18480

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 A revIZe 
vnItřnÍCH 
PřeDPISů

26. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Veronika Jeřábková, 
Interní auditor ISO 9001, 27001, 
13485
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, příp. pracovníci za-
bývající se tvorbou a správou vnitř-
ních předpisů, manažery.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je naučit poslucha-
če, jak správně vytvořit nebo zrevi-
dovat vnitřní předpis. V průběhu se-
mináře si účastníci vyzkouší provést 
revizi stávajícího vnitřního předpi-
su, navrhnout strukturu zcela nové-
ho vnitřního předpisu.
Účastníci si mohou přinést vlastní 
vnitřní předpisy nebo při přihláše-
ní na seminář mohou zadat oblast, 
pro kterou by chtěli vytvořit vnitř-
ní předpis.

ObSAH
•  Vymezení oblasti vnitřních před-

pisů.
•  Struktura vnitřních předpisů.
•  Šablony vnitřních předpisů a jejich 

formální struktura.
•  Postup revize vnitřního předpisu, 

provázanost s ostatními předpisy.
•  Tvorba nového vnitřního předpisu.
•  Tvorba návazných formulářů.
•  Tvorba návazných příloh.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

•  Mapování zpracování osobních 
údajů v organizaci a záznamy 
o činnostech.
•  Analýza rizik pro práva a svobody 

subjektů údajů.
•  Řízení dat v návaznosti na zásady 

zpracování osobních údajů.
•  Postupy při narušení bezpečnosti 

osobních údajů a oznamovací po-
vinnost.
•  Řízení vztahů se zpracovateli.
•  Realizace práv subjektů údajů.
•  Posouzení vlivu na ochranu osob-

ních údajů.
•  Pověřenec pro ochranu osobních 

údajů.
•  Vnitřní kontrolní systém a ochrana 

osobních údajů.
•  Diskuse.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

veřejnÉ 
rOZPOČty 
v Čr – ZÁSADy, 
PrAvIDlA

číslo semináře (variabilní symbol) 

18482

kOntrOlA 
nA MÍStě 
U PřÍjeMCe 
DOtACÍ 

»

číslo semináře (variabilní symbol) 

18481

•  Základní principy, zásady, pravidla 
a pojmy – význam a užití.
•  Vybraná ustanovení právního rám-

ce rozpočtových pravidel a roz-
počtové sklady.
•  Realizace programů a pravidla ve-

řejné podpory.
•  Vztahy mezi rozpočty veřejných 

subjektů. 
Při účasti na semináři doporučuje-
me mít s sebou knihu Účetnictví ve-
řejného sektoru 2018 (Úplné Znění), 
číslo 1250. 

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 hodin

27. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Danuše Prokůpková,  
Auditor č. oprávnění KAČR 0712
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní samo-
správné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce, Regionální rady) a jimi 
zřizované organizace a státní fondy.

CÍl SeMInÁře
Posluchači získají znalosti o základ-
ních metodách, principech a zása-
dách při tvorbě a čerpání finančních 
prostředků z veřejných rozpočtů, 
pravidlech rozpočtové politiky sta-
novených mezinárodními směrnice-
mi a právním rámcem ČR.

ObSAH
•  Řízení plnění veřejného rozpoč-

tu a kontrola - cíle, pravidla a ná-
stroje.
•  Postavení veřejných subjektů 

v rozpočtovém procesu.
•  Přístupy k procesu rozpočtování 

z pohledu mezinárodní praxe.

27. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Miroslava Pýchová
 
úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pracovníky, kteří provádějí kontroly 
u různých typů příjemců dotací. Zú-
častnit se mohou také kontrolovaní.

CÍl SeMInÁře
Předání praktických zkušenos-
tí z dlouholetého výkonu kontroly 
na místě, příklady zjišťovaných ne-
dostatků.

ObSAH
Opakování úspěšného semináře, 
aktualizováno.
•  Konkrétní postup kontroly u pří-

jemců dotací, příspěvků a návrat-
ných finančních výpomocí. 
•  Aktualizováno v souvislosti s nový-

mi právními předpisy. 
•  Výběr kontrolní akce a příprava 

na kontrolu. 
•  Vyžádané doklady a další doku-

menty ke kontrole. 
•  Způsoby účtování příjemců dotací. 
•  Co je nutno vědět o příjemcích ve-

řejné finanční podpory – spol-
ky, pobočné spolky, nadace, obec-
ně prospěšné společnosti, obchod-
ní korporace aj. právnické osoby 
(statutární orgán, prokázání právní 
osobnosti, zápisy do veřejných rejs-
tříků), změny na základě občanské-
ho zákoníku a dalších zákonů.
•  Porušení rozpočtové kázně a další 

zjišťované nedostatky.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

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

úČetnÍ 
výkAZnICtvÍ – 
leASInG/nÁjeM

tIMe 
MAnAGeMent 
A ZvlÁDÁnÍ 
StreSU

PrAktICkÁ CvIČenÍ 
k ZAkÁZkÁM 
ZADÁvAnýM 
PODle ZÁkOnA 
Č. 134/2016 Sb. 

číslo semináře (variabilní symbol) 

18485
číslo semináře (variabilní symbol) 

18484
číslo semináře (variabilní symbol) 

18483

30. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Jiří Pospíšil,  
bDO Audit
 
úrOveň 
Pro začátečníky i pokročilé.

UrČenO PrO
Interní auditory, finanční manažery, 
hlavní účetní, finanční účetní a dal-
ší vedoucí pracovníky v obchod-
ních společnostech, kteří se v rámci 
výkonu své profese setkávají s pro-
blematikou evidence, oceňování 
a účetního výkaznictví operativního 
a finančního leasingu (nájmu).

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky semináře s kon-
cepty oceňování a účetního výkaz-
nictví leasingů (operativních i fi-
nančních) v rámci národní účetní le-
gislativy a mezinárodních standar-
dů účetního výkaznictví (IFRS).

ObSAH
•  Regulatorní rámce pro účetní vý-

kaznictví majetku – CZ GAAP 
vs. IFRS.
•  Definice leasingu, odlišení ope-

rativního a finančního leasingu 
v účetnictví.
•  Vykazování operativního leasingu 

(CZ GAAP vs. IFRS).
•  Vykazování finančního leasingu 

(CZ GAAP vs. IFRS).
•  Nová regulace pro vykazování lea-

singů v rámci standardu IFRS 16.
•  Požadavky na zveřejnění informací 

v účetní závěrce.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00

30. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Hana Ondrušková 

úrOveň
Začátečníci i pokročilí.

UrČenO PrO
Všechny.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je umět si poradit 
s nekonečným přívalem úkolů a po-
vinností tak, aby člověk neskončil se 
syndromem vyhoření. 

ObSAH
•  „Jak to zvládat, když mi to všech-

no padá na hlavu, všichni chtějí 
všechno hned a já nevím, co dřív“ 
– jiný pohled na úkoly, prioritizaci 
a organizování si věcí.
•  Zvládnutí největšího stresoru ze 

všech – „řešení neřešitelných věcí“ 
– mentální (i fyzické) dopady ně-
kterých našich „zděděných“ pod-
vědomých vzorců, které je nutné 
překonat, aby se člověk nezbláznil.
•  Desatero zvládání stresu – další 

užitečné principy a techniky na vy-
pořádání se s náročnou prací, aby 
člověk mohl mít dobrý pocit z prá-
ce i ze života.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

29. 11. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha,  
Úřad práce
 
úrOveň:
Pro účastníky, kteří znají proces za-
dávání VZ.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných zadava-
telů, kteří se přímo podílejí na zadá-
vání veřejných zakázek a práci ko-
misí veřejných zadavatelů.
Pro kontrolory a interní audito-
ry, kteří kontrolují proces výběro-
vých řízení.
Pro všechny, kteří chtějí být sezná-
meni s novými postupy v zadáva-
cích řízeních.

CÍl SeMInÁře
Probrat s účastníky praktické příkla-
dy různých druhů zakázek a (vnitř-
ních) předpisů v oblasti VZ a na nich 
vysvětlit zadávací postupy, a odhalit 
odchylky a případné nedostatky.
Posoudit závažnost zjištěných ne-
dostatků a naformulovat zjiště-
ní auditu.

ObSAH
Rozbor zásadních ustanovení záko-
na č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ 
a jejich praktická aplikace pro veřej-
né zadavatele + pohled IA na zadá-
vací proces se zohledněním poža-
davků finanční kontroly.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

4 000 (s DPH 4 840)
4 500 (s DPH 5 445)

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18487
AUDIt It – SeMInÁř 
PrO InternÍ 
AUDItOry, 
kteřÍ nejSOU 
SPeCIAlISty It

vnItřnÍ 
kOntrOlnÍ 
SyStÉM OPtIkOU 
InternÍHO 
AUDItU

číslo semináře (variabilní symbol) 

18486

•  Politiky (GROUP POLICy) a co ze-
jména by neměly povolit.
•  Prověrka přístupových oprávnění
•  Active Directory, Lokální a globál-

ní uživatelé a skupiny.
•  Jak získat seznam přístupů a sku-

pin.
•  Použití příkazů z příkazové řád-

ky, vyhodnocení práv pomocí MS 
Excel.
•  Politika přístupových oprávnění 

v organizaci.
•  Audit rolí na databázovém ser-

veru.
•  Přístupová práva v MS Share Point.
•  Jednoduchá prověrka zabezpe-

čení sítě.
•  Prověrka řízení a organizace útva-

ru IT.
•  Prověrka správy licencí.
•  Ochrana osobních údajů a utajo-

vaných skutečností v IT.
•  Další možnosti interního auditu 

v oblasti IT, IS a ICT.
•  Součástí všech částí semináře jsou:
•  Případové studie: plán prověrky, 

typická zjištění, formulace závěrů 
a možnosti jejich odstranění.
•  Pravděpodobné chyby, které bu-

deme zejména nacházet a vyhle-
dávat.
•  Procvičení na příkladech.
•  Možnost procvičení příkladů 

na PC lektora nebo na doneseném 
notebooku.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

3. – 5. 12. 2018
Třídenní 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 IT?
•  Outsourcing auditu, penetrační 

test, bezpečnostní management, 
nebo interní audit?
•  Využití výsledků jiných prověrek.
•  Legislativní základna auditu IT
•  Doporučení dle ISO 27001 / 27002, 

Zákon o kybernetické bezpečnosti 
a vyhláška 316/2014 
•  Cíle a postupy pro tvorbu bezpeč-

nostních politik v organizaci.
•  Plán kontinuity a havarijní plán.
•  Fyzická bezpečnost 
•  Zabezpečení výpočetních sálů 

a routerů, zabezpečení proti při-
pojení cizích síťových karet.
•  Personální bezpečnost a sociál-

ní hacking, Sociální sítě (Face-
book atd.).
•  Prověrka zabezpečení počítače
•  Zabezpečení počítače na fyzic-

ké úrovni – bIOS, bootování, šif-
rování.
•  Viry, spyware a další havěť. Antivi-

ry a jejich aktualizace.

3. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Petr barnat,  
ČEZ
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

CÍl SeMInÁře
Poskytnout možný přístup k hodno-
cení úrovně vnitřního kontrolního 
systému ve společnosti / organizaci.

ObSAH
•  Systém řízení ve společnosti / or-

ganizaci.
•  Prvky vnitřního kontrolního sys-

tému.
•  Kritéria hodnocení.
•  Reporting pro management.
•  Vazba na plánování činnosti inter-

ního auditu.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

jAk SDělOvAt 
krItIkU

PřÍPADOvÁ 
StUDIe řÍZenÍ 
rIZIk A InternÍHO 
AUDItU GlObÁlnÍ 
SPOleČnOStI

PrAktICkÉ 
řÍZenÍ rIZIk Dle 
MetODICkÉHO 
POkynU Č. 2 CHj
„MetODIkA řÍZenÍ 
rIZIk ve veřejnÉ 
SPrÁvě“

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

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18490
číslo semináře (variabilní symbol) 

18489
číslo semináře (variabilní symbol) 

18488

7. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Hana Ondrušková 

úrOveň 
Začátečníci i pokročilí.

UrČenO PrO
Všechny.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je zvládnout obtíž-
né téma jako je kritika a sdělová-
ní nepříjemných zpráv. A to tak, aby 
celá věc k něčemu vedla a nevyvo-
lávala pouze negativní reakce pro-
tistrany. 

ObSAH
•  Jak sdělovat kritiku a nepříjemné 

zprávy tak, abychom docílili posu-
nu a pokud možno minimalizovali 
negativní reakce lidí.
•  Jaké jsou nejčastější chyby při sdě-

lování kritiky a jak se jim vyhnout.
•  Jak se také naučit chválit a zvlá-

dat vyváženost auditní zprávy i ko-
munikace.
•  Pro auditory je toto téma obvykle 

alfa a omega.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

6.–7. 12. 2018
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Radek Ščotka, MbA,  
Argeus
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen vedoucí pracovní-
ky, interní auditory, manažery, risk 
managery a vedoucí pracovníky, 
kteří řeší rizika a interní audit ve fir-
mách.

CÍl SeMInÁře
Nabídneme případovou studii říze-
ní rizik v globální firmě s prováza-
ností na provádění interního auditu. 
Představíme si analýzy, řešení a říze-
ní rizik na aktuálních příkladech. Cí-
lem je účastníkovi předvést interní 
audit v praxi, a to z různých oblastí 
a společností.

ObSAH
•  Řízení rizik nadnárodních a tuzem-

ských firem. 
•  Příklady z praxe.
•  Strategie řízení rizik a risk apetite 

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 pro-

vádění interních auditů.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

6. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha,
Úřad práce
 
úrOveň
Pro účastníky, kteří se v subjek-
tech veřejné správy věnují řízení ri-
zik nebo monitorování procesu prá-
ce s riziky.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných zadava-
telů, kteří se přímo podílejí na sys-
tému řízení rizik v subjektech veřej-
né správy.
Pro IA a kontrolní pracovníky, kteří 
budou posuzovat systém řízení rizik 
v subjektech veřejné správy.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s úpravou říze-
ní rizik dle Metodického pokynu č. 2 
ze 4. 4. 2016. Metodika řízení rizik 
ve veřejné správě – důraz na decen-
tralizované řízení rizik.
Prakticky ukázat řízení rizik v zá-
kladních procesech veřejné správy:
Pořízení a správa majetku.
Veřejné zakázky.
Zásoby.
Jednotlivé druhy provozních příjmů 
a výdajů…

ObSAH
Systém řízení rizik v subjektech ve-
řejné správy dle Metodického poky-
nu č. 2 ze 4. 4. 2016 Metodika řízení 
rizik ve veřejné správě s praktickými 
ukázkami a rozbory.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18492

AUDIt PrOCeSU 
nÁkUP

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

kybernetICkÁ 
beZPeČnOSt PODle 
nOvelIZOvAnÉHO 
ZÁkOnA 
A vyHlÁšky

číslo semináře (variabilní symbol) 

18491

10. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Petr barnat,  
ČEZ
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

CÍl SeMInÁře
Na modelových situacích demon-
strovat metody přístupu k auditová-
ní jednotlivých částí procesu nákup.

ObSAH
•  Zhodnocení rizik.
•  Zařazení auditu nákupu do plánu.
•  Definice rozsahu auditu nákupu.
•  Příprava.
•  Výkon auditu – využití auditních 

technik.
•  Posouzení prvků vnitřního kont-

rolního systému procesu nákup.
•  Formulace a komunikace výsled-

ků.
•  Monitoring plnění nápravných 

opatření.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

ObSAH
•  Úvod k zákonu o kybernetické 

bezpečnosti.
•  Přehled změn a novinek.
•  Úvod do ISMS – ISO/IEC 27 001 

a další normy související s proble-
matikou.
•  bezpečnostní opatření podle nové 

vyhlášky o kybernetické bezpeč-
nosti.
•  Organizační bezpečnostní opat-

ření.
•  Technická bezpečnostní opatření.
•  Softwarové nástroje + další dopo-

ručené zdroje.
•  Případové studie.

ČASOvý rOZvrH 
10.00–15.00

7. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Martin Konečný,   
Národní centrum kybernetické  
bezpečnosti
 
úrOveň
Pro začátečníky i pokročilé.
Doporučena znalost problematiky 
managementu ICT bezpečnosti.

UrČenO PrO
Auditory kybernetické bezpečnosti.
bezpečnostní specialisty z firem 
a státních institucí, na které dopa-
dá regulace zákonem o kybernetic-
ké bezpečnosti (kritická informační 
infrastruktura, významné informač-
ní systémy, provozovatelé základ-
ních služeb, poskytovatelé digitál-
ních služeb).
Odborníky z oblasti kybernetické 
bezpečnosti (manažery ISMS, archi-
tekty, konzultanty atd.).
Právníky se zájmem o ICT bezpeč-
nost.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit poslu-
chače s komplexní problematikou 
kybernetické bezpečnosti podle no-
velizovaného kybernetického zá-
kona. Obsah je zaměřen především 
na jednotlivá bezpečnostní opat-
ření, která kybernetický zákon pro-
střednictvím své nové vyhlášky po-
žaduje po povinných subjektech. 
Seminář je obohacen o případové 
studie a odkazy na další doporuče-
né informační zdroje.
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

PrÁCe InternÍHO 
AUDItOrA 
S exCeleM 2016  
– GrAfy

ZAjIšťOvACÍ 
úČetnICtvÍ 
PODle IAS 39 
A IfrS 9

trÉnInk 
vyjeDnÁvÁnÍ 
A kOMUnIkACe 
S kOMPlIkOvAnýMI 
OSObAMI

číslo semináře (variabilní symbol) 

18495
číslo semináře (variabilní symbol) 

18494

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

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

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

číslo semináře (variabilní symbol) 

18493

12.–13. 12. 2018
Dvoudenní seminář

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Marie Miková
 
úrOveň 
Základní znalost práce v aplikaci 
MS Excel.

UrČenO PrO
Pro pracovníky, kteří potřebují shr-
nout číselné řady a vyjádřit vztahy 
mezi nimi. Potřebují postřehnout 
trendy, které z čísel nejsou hned vi-
ditelné.

CÍl SeMInÁře
Tvorba grafů jako nedílná součást 
tabulkových kalkulátorů. Grafy slou-
ží k vizuálnímu znázornění numeric-
kých dat. V dobře navrženém gra-
fu, jsou data z tabulek lépe srozu-
mitelná.

ObSAH
•  Základní pojmy a příprava tabul-

ky pro graf.
•  Vytváření grafů, typy grafů (Sloup-

cové, Spojnicové, Xy bodové, Vý-
sečové, Kombinované, grafy vy-
tvořené na jediné hodnotě, grafy 
z více tabulek).
•  Úprava grafu, formátování grafu 

(grafické objekty v grafech).
•  Minigrafy.
•  Speciální grafy (Krabicový graf, Pa-

retův graf, Histogram, Vodopádo-
vý, Stromová mapa, Ganttův graf ).
•  Pokročilé techniky práce s grafy 

(spojnice trendu, klouzavý průměr, 
chybové úsečky).

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

11. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Eva Mašková, CSc., FCCA
 
úrOveň 
Znalost principů podvojného účet-
nictví, základní informace o využí-
vání finančních nástrojů v obchod-
ní praxi.

UrČenO PrO
Interní auditory, účetní, finanční 
analytiky a finanční manažery ob-
chodních organizací a bank, kte-
ří potřebují prohloubit znalosti, jak 
v účetnictví zachycovat zajištění fi-
nančních rizik.

CÍl SeMInÁře
Podat ucelený přehled změn, které 
přináší IFRS 9 do zajišťovacího účet-
nictví. Ukázat na příkladech nové 
možnosti použití zajišťovacího účet-
nictví a způsoby sjednocení strate-
gií řízení rizik s jejich zachycením 
ve finančních výkazech.

ObSAH
•  Nový přístup k zajišťovacímu účet-

nictví.
•  Rozsah a alternativy k zajišťovací-

mu účetnictví.
•  Zajišťovaná rizika a položky.
•  Zajišťovací nástroje.
•  Měření účinnosti zajištění.
•  Změna zajišťovacího poměru.
•  Skončení zajišťovacího účetnictví.
•  Zveřejňované informace.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–12.00 

11. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
PhDr. Luděk Vajner
 
úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Obchodníky, manažery, studenty 
a všechny, kteří vyjednávají.

CÍl SeMInÁře
1. Získat základní informace o ko-
munikaci a vyjednávání s kompliko-
vanými osobami.
2. Naučit se vyjednávací strategie.
3. Sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

ObSAH
•  Kdo jsou komplikované osoby?
•  Principy komunikace verbální 

a neverbální.
•  Příprava na vyjednávání.
•  Strategie vyjednávání.
•  Různé typy osob a strategie jejich 

zvládání (extrovert, introvert, raci-
onální typ, vztahový typ, úzkostný 
typ, narcistní a další).
•  Případové studie.

Teoretické části budou věnovány 
cca 3 hodiny, zbytek dne bude vě-
nován konkrétním případovým stu-
diím z praxe účastníků.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–15.00 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

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

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

AUDIt eSI fOnDů 
v rÁMCI veřejnÉ 
PODPOry

číslo semináře (variabilní symbol) 

18497

»

číslo semináře (variabilní symbol) 

18496

GDPr PrAktICky

14. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Mgr. Pavel bláha,  
Úřad práce
 
úrOveň
Pro účastníky, kteří se v subjektech 
veřejné správy věnují oblastem, 
na které dopadá povinnost chránit 
osobní údaje zejména státní službě, 
pracovně právním vztahům, mzdo-
vé oblasti, cestovním náhradám 
a dalším provozním oblastem.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných zadava-
telů, kteří se přímo podílejí na systé-
mu řízení rizik v subjektech veřejné 
správy. Pro IA a kontrolní pracovníky, 
kteří budou posuzovat systém řízení 
rizik v subjektech veřejné správy.

CÍl SeMInÁře
Seznámit účastníky s úpravou 
ochrany osobních údajů podle Na-
řízení EP a Rady 2016/679 a případ-
ně aktuálně platnou českou právní 
úpravou a aplikovat tato ustanovení 
na agendy státní služby, pracovních 
poměrů, personalistiku, mzdovou 
oblast a další provozní oblasti u OSS, 
ÚSC a jejich příspěvkových org.

ObSAH
•  Úprava ochrany osobních údajů 

podle Nařízení EP a Rady 2016/679 
a případně aktuálně platnou čes-
kou právní úpravou.
•  Praktická aplikace těchto ustano-

vení na agendy státní služby, pra-
covních poměrů, personalistiku, 
mzdovou oblast a případně na dal-
ší provozní oblasti u OSS, ÚSC a je-
jich příspěvkových organizacích.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–14.00

monstrace na příkladech z Maďar-
ska, Španělska, Polska a Nizozemí.
•  Veřejné financování sportu a veřej-

ná podpora. Zaměření na financo-
vání bazénů, sportovních areálů, 
sportovních klubů atd. 
•  Podpora podnikatelů z veřejných 

zdrojů a pravidla pro veřejnou 
podporu. Možné oblasti podpo-
ry. Veřejná podpora a hospodářská 
(finanční) krize.
•  Prodeje veřejného majetku a pra-

vidla pro veřejnou podporu. Dovo-
lené a zakázané způsoby. Obrana 
proti spekulativním nabídkám.
•  budování infrastruktury a pravidla 

pro veřejnou podporu.
•  Služby obecného hospodářské-

ho zájmu (závazky veřejné služby) 
a jejich užití ve veřejné správě aj.
•  Výjimky z obecné neslučitelnos-

ti veřejné podpory, příklady a apli-
kace.
•  Podpory malého rozsahu (de mini-

mis) a centrální registr.
•  Dotazy, diskuze.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

13. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Petr Ptáček,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Všechny.

CÍl SeMInÁře
Seminář bude zaměřen na prak-
tickou aplikaci auditu pro dota-
ce z evropských strukturálních a in-
vestičních fondů EU v rámci veřej-
né podpory v těch nejfrekventova-
nějších oblastech, kde dochází k fi-
nancování z veřejných zdrojů z po-
hledu způsobilosti výdajů. Sezná-
míme Vás s právním základem audi-
tu pro dotace z evropských struktu-
rálních a investičních fondů v rám-
ci veřejné podpory, blokových vý-
jimek, služeb obecného hospodář-
ského zájmu, definicí a praktický-
mi příklady na rozhodnutích insti-
tucí EU. Opatření veřejnou podporu 
nezakládající & pravidlo de minimis 
(200 000 EUR) a jeho využití.

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

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

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

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

MetODIkA ItIl® 
PrO řÍZenÍ It 
SlUŽeb (PrOCeSy, 
AUDIt)

AUDIt PrOCeSU 
InveStICe

DAtOvÁ AnAlýZA 
v InternÍM 
AUDItU

číslo semináře (variabilní symbol) 

18500
číslo semináře (variabilní symbol) 

18499
číslo semináře (variabilní symbol) 

18498

18. 12. 2018 

PřeDnÁšejÍCÍ
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Odborníky, interní auditory a speci-
alisty z útvarů/odborů informatiky 
(IT), které zajímá seznámit se s pro-
cesním řízením IT služeb za pomoci 
„IT Infrastructure Library“. Což může 
být mj. předpokladem pro systém 
řízení IT, certifikaci ISO atd.

CÍl SeMInÁře
Seznámit blíže účastníky s meto-
dologií ITIL®. Zorientujeme se, ja-
kým způsobem se má nastavit oče-
kávání mezi IT a uživatelem (zákaz-
níkem i dodavatelem). Seminář se-
známí účastníky s principy „metodi-
ky“ ITIL®, pomocí které lze mj. cer-
tifikovat nebo auditovat dle normy 
ISO 20000 nebo ISO 27001.

ObSAH
•  Přehled metodického rámce ITIL®.
•  Procesní řízení v IT službách.
•  Co znamená IT Service Manage-

ment.
•  Přehled IT Infrastructure Libra-

ry (ITIL®).
– Obsah, přehled a využití.
– Filozofie, přínosy.
– Knihovna procesů, funkcí, rolí, atd. 
•  Součástí metodiky je i bezpečnost 

a krizové plánování v IT.
•  Souvislosti s ISO 20000, ISO 27001, 

SOX a auditem.
•  Příklady z praxe.
•  Informace o očekáváné nové ver-

zi ITIL-u.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00 

17. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Petr barnat,  
ČEZ
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky bez rozdílu druhu společ-
nosti (komerce, veřejný sektor).

CÍl SeMInÁře
Na modelových situacích demon-
strovat metody přístupu k audito-
vání jednotlivých částí procesu in-
vestice.

ObSAH
•  Zhodnocení rizik.
•  Zařazení auditu nákupu do plánu.
•  Definice rozsahu auditu nákupu.
•  Příprava.
•  Výkon auditu – využití auditních 

technik.
•  Posouzení prvků vnitřního kont-

rolního systému procesu investice.
•  Formulace a komunikace výsledků.
•  Monitoring plnění nápravných 

opatření.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–16.00

14. 12. 2018

PřeDnÁšejÍCÍ
Ing. Jakub Plíhal, CISA, CISSP, CGEIT 
PricewaterhouseCoopers
 
úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí pra-
covníky z veřejného i soukromé-
ho sektoru.

CÍl SeMInÁře
Cílem semináře je seznámit účastní-
ky se základními principy využití da-
tové analýzy v interním auditu.

ObSAH
Seminář dá účastníkům odpověď 
na otázky:
•  Co může být datový interní audit?
•  Kde nejlépe využít datovou analý-

zu v interním auditu?
•  Jak k datové analýze v interním 

auditu přistoupit?
•  Jaké jsou plusy a minusy využití 

datové analýzy?
•  Praktická ukázka využití datové 

analýzy v interním auditu.
•  Diskuse.

ČASOvý rOZvrH 
9.00–12.00
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datum  název  strana

 

18.–20. 9. 2018 Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy  74

1.–3. 10. 2018 GDPR akademie II.  67

2.–3. 10. 2018 
6.–7. 11. 2018  
4.–6. 12. 2018 Přípravný kurz ke zkouškám CIA 82

8.–11. 10. 2018 Základní kurz  73 
26.–29. 11. 2018

15.–19. 10. 2018 Univerzita interního auditu  66 
19.–23. 11. 2018

15.–17. 10. 2018 Akademie úspěšného vedení interního auditu II.  68

29.–31. 10. 2018 Řízení interního auditu  78

5.–7. 11. 2018 Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi  79

5.–8. 11. 2018 Akademie Risk Managementu  69 
27.–28. 11. 2018

6.–7. 11. 2018 Audit účetní závěrky vybraných organizací  45

12.–14. 11. 2018 Akademie Corporate Compliance  70 
3.–5. 12. 2018

12.–14.11. 2018  Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality  
interního auditu ve veřejné správě 75

19.–23.11. 2018 Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti 77

28.–30. 11. 2018 Praktické dovednosti pro výkon interního auditu       79

10.–12. 12. 2018 Akademie úspěšného vedení interního auditu II.  68

12.–14.12. 2018 Audit klíčových oblastí veřejné správy  76

kalendárium – ii. pololetí 2018

DLOUHODOBÉ AKCE 
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ČlenĚní dle oBlastí
datum  název  strana

 
ComplianCe
12.–14. 11.; 3.–5. 12. 2018 Akademie Corporate Compliance 70
 
Gdpr
1.–3. 10. 2018 GDPR akademie II.  67
 
interní audit
2.–3. 10.; 6.–7. 11. 2018  
4.–6. 12. 2018 Přípravný kurz ke zkouškám CIA 82
8.–11. 10.; 26.–29. 11. 2018 Základní kurz  73
15.–19. 10.; 19.–23. 11. 2018 Univerzita interního auditu  66
15.–17. 10. 2018 Akademie úspěšného vedení interního auditu II.  68
29.–31. 10. 2018 Řízení interního auditu  78
5.–8. 11.; 27.–28. 11. 2018 Akademie Risk Managementu  69
12.–14. 11.; 3.–5. 12. 2018 Akademie Corporate Compliance  70
12.–14.11. 2018 Nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu  
  ve veřejné správě  75
28.–30. 11. 2018 Praktické dovednosti pro výkon interního auditu       79
10.–12. 12. 2018 Akademie úspěšného vedení interního auditu II.  68
12.–14. 12. 2018 Audit klíčových oblastí veřejné správy  76
 
it
19.–23. 11. 2018 Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti 77
 
komunikaCe
15.–17. 10. 2018 Akademie úspěšného vedení interního auditu II.  68
10.–12. 12. 2018 Akademie úspěšného vedení interního auditu II.  68
 
Řízení rizik
5.–8. 11.; 27.–28. 11. 2018 Akademie Risk Managementu 69
 
veŘejná správa
asistent
8.–11. 10.; 26.–29. 11. 2018 Základní kurz 73
junior
12.–14. 12. 2018 Audit klíčových oblastí veřejné správy 76
28.–30. 11. 2018 Praktické dovednosti pro výkon interního auditu      79
5.–7. 11. 2018 Veřejnosprávní kontrola v teorii i praxi 79
senior
18.–20. 9. 2018 Reforma účetnictví, vliv na řídící a kontrolní systémy 74
6.–7. 11. 2018 Audit účetní závěrky vybraných organizací 45
19.–23. 11. 2018 Audit informačních systémů ve veřejné správě dle zákona o kybernetické bezpečnosti 77
eXpert/konzultant
12.–14. 11. 2018 Nastavení a hodnocení programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu  
  ve veřejné správě 75
29.–31. 10. 2018 Řízení interního auditu 78

DLOUHODOBÉ AKCE 
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univerzita interníHo auditu
z a H a j u j e m e  n o v Ý  B Ě H  2018 – 2019
již v Říjnu

ní na praktickou realizovatelnost metodologie interního 
auditu. Absolvování UIA zcela jistě každého posune vel-
mi blízko ke zdárnému absolvování CIA, protože cílem 
Univerzity je i špičkové zvládnutí interního auditu, kte-
rý CIA testuje. Není to ale produkt specificky navržený 
k získání této certifikace. Jako forma přípravy na zdolá-
ní této mety interních auditorů je ovšem vynikající, pro-
tože ukáže interní audit z toho nejkomplexnějšího úhlu 
a ozřejmí vám návaznosti a principy, jejichž znalost je 
CIA testována. A Univerzita navíc nabízí informace, zna-
losti 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. Největší 
užitek bude mít ale ten, kdo se již nějakou dobu v oblas-
ti interního auditu pohybuje, kdo zná Standardy pro pro-
fesionální praxi interního auditu, kdo se chce posunout 
do „mistrovské oblasti“ interního auditu. Zkrátka pro 
toho, kdo má ambici stát se špičkovým auditorem.

struktura univerzity

UIA je rozdělena do tří sekcí či stupňů, které vyjadřu-
jí proces vyspívání – junior, senior, manažer. A v každém 
z těchto stupňů budou témata typická pro příslušný „vý-
vojový stupeň“. A všechno dohromady to poskytne uni-
verzální pohled na interní audit. 
Celý program se skládá z 5 týdenních bloků, rozloženy 
do pěti čtvrtletí, každý blok do jednoho. 

UIA – Univerzita interního auditu – je komplexní vzdělá-
vací projekt Českého institutu interních auditorů. Kom-
plexnost, hlavní atribut celého programu, Univerzita pře-
vzala ze svého předchůdce – Komplexního vzdělávání ®. 
Pokrývá nejen celý proces interního auditu, od plánová-
ní až po řízení auditního útvaru, ale i znalosti z podnika-
telského prostředí, právního rámce, vedení lidí.
Propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, 
jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je dalším vý-
razným rysem Univerzity. 

Lektoři v UIA tvoří vyvážený mix špičkových specialis-
tů a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kterých tam 
je téměř polovina. Zaměření na realizovatelnost a zku-
šenosti prověřené dlouholetou praxí je další výrazný 
atribut UIA.  V Univerzitě bude výrazné množství aktiv-
ních prvků. Diskuse s lektory, workshopy, tréninky, to vše 
z Univerzity bude dělat aktivní výukový program. Více 
než 40 % lektorů jsou zkušení dlouholetí auditoři, ve-
směs vedoucí útvarů interního auditu, kteří již mají něco 
za sebou a dokáží prezentovat jasný názor na konkrétní 
problém. Včetně lektorování i s pěti prezidenty ČIIA! Po-
povídat si s nimi o interním auditu bude vážně oboha-
cující! A abychom dostáli avizované komplexnosti, tito 
zkušení auditoři byli doplněni špičkovými specialisty 
na „neauditní“ témata. 

vztaH univerzity a Cia 

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace CIA 
v její nejnovější podobě jsou do programu Univerzity za-
řazena. Univerzita má ale o něco širší záběr díky zaměře-

termíny konání: 

i. týden      15.–19. října 2018
ii. týden 19.–23. listopadu 2018
iii. –v. týden  2019

kontakt: 

tereza Štětinová,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh jednotli-
vých týdnů lze nalézt na stránkách Čiia:
www.interniaudit.cz

Cena

Člen Čiia  62 000 (s dpH 75 020)
nečlen Čiia  67 000 (s dpH 81 070)
Člen Čiia BeneFit  59 520 (s dpH 72 019) 

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost vy- 
užití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

sleva

Časová:  
registrace do 7. září 2018  15 %

Množstevní:  
každý 2. a další účastník z jedné organizace  10 %
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Ačkoliv je Obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů (GDPR) účinné v celé šíři již od 25. května 2018 
a o problematice GDPR bylo sděleno již mnoho, tak 
přesto aktivity podnikatelů, veřejné správy i regió-
nů v této oblasti, začínají být viditelné až nyní. K dis-
pozici je nespočet odborných publikací a řadě orga-
nizací se podařilo, více či méně úspěšně, nastavit na-
řízení GDPR do praxe. Ovšem je zde mnoho nezná-
mých a složitých otázek, které s sebou přináší sa-
motná praxe a život s GDPR ve firmách, na úřadech, 
ve společnosti. 

To vše díky tomu, že aplikace nařízení měla a má 
své nedostatky, zejména chybí náhrada zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kroky 
směřující k plnohodnotnému nastavení GDPR nejsou 
často dostatečně koordinované, funkční a jednotné 
a lidé pokoušející se aplikovat nařízení ve svém pro-
středí často naráží na celou řadu složitých otázek. 
Proto jsme se rozhodli uspořádat pokračování úspěš-
né GDPR Akademie, na které vám lidé z praxe, kte-
ří implementovali GDPR v celé řadě státních i soukro-
mých institucích, ukáží příklady z praxe a poradí, ja-
kých chyb se vyvarovat.

Pokračování GDPR Akademie je určeno i pro ty, kte-
ří ještě mají mnoho nejasností, nejsou si jisti, co, kde 
a jak se vztahuje v dané organizaci k ochraně osob-
ních údajů. Zároveň bychom rádi na GDPR Akade-
mii uvítali i posluchače, kteří mají za sebou kompletní 
implementaci nařízení a rádi by své zkušenosti obo-
hatili o nové informace, nebo si jen ověřili své postu-
py a podrobili je argumentaci našich odborníků, aby 
si ověřili, že jejich úvahy obstojí i před kontrolním or-
gánem.

Těší se na Vás tým lektorů:
■  Ing. Ludmila Dušková
■  Mgr. Jana Horáčková
■  Jan Kouba, MBA
■ Ing. Tomáš Luňák
■  Ing. Radek Ščotka, MBA
■  Ing. Romana Tichá, MBA 

termín konání

1.–3. října 2018

kontakt

tereza Štětinová,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze  
nalézt na stránkách Čiia: www.interniaudit.cz

Cena

Člen Čiia 12 900 (s dpH 15 609)
nečlen Čiia 14 900 (s dpH 18 029)
člen Čiia BeneFit  8 600 (s dpH 10 406)

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost vy-
užití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

sleva

Časová:  
registrace do 3. září  2018 15 %

Množstevní:  
každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 %

Gdpr akademie ii. 

nové
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Interní audit je společná práce auditorů, audito-
vaných a ostatních stakeholderů. Vedoucí interní-
ho auditu má jedinečnou roli v nastavení a budová-
ní této spolupráce. Zásadně ji ovlivňuje tím, jak dělá 
prodej výsledků jednotlivých auditů, marketing IA 
a networking, tedy buduje značku interního auditu.
Chceme podpořit vedoucí interních auditů v tom, 
jak si nastavit spolupráci a budovat pozici svého 
útvaru IA v rámci firmy. 

Proto přicházíme s druhým dílem osvědčeného kon-
ceptu, kdy propojujeme dlouholetou zkušenost z ří-
dících pozic interního auditu Iva Středy a práci kouč-
ky zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské 
role a využití principů a technik koučování ve vede-
ní lidí Pavly Pavlíkové.

Výsledkem je Akademie úspěšného vedení inter-
ního auditu II, koncipovaná jako série tří jedno-
denních workshopů, v rámci kterých se zaměří-
me na budování značky a pozice interního audi-
tu. Postupně projdeme 3 oblasti: prodej, marke-
ting a networking, budeme sdílet zkušenosti a to, 
co se osvědčilo, doplníme tipy a principy mezilid-
ské komunikace, vyřešíme případové studie a prak-
tická cvičení.

pro koho je akademie určena?
■  Vedoucí interního auditu (CAE).
■  Vedoucí týmů interního auditu (Leading auditor).
■  Manažery interního auditu.
■  Talenty interního auditu.

Těší se na Vás tým lektorů: 
■  Mgr. Pavla Pavlíková, PCC
■  Ing. Ivo Středa

termín konání

15.–17. října 2018
10.–12. prosince 2018

kontakt

tereza Štětinová,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze  
nalézt na stránkách Čiia: www.interniaudit.cz

Cena

člen Čiia  12 900 (s dpH 15 609)
nečlen Čiia  14 900 (s dpH 18 029)
člen Čiia BeneFit  8 600 (s dpH 10 406)

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost vy-
užití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.
 
sleva

Časová:
registrace do 3. září 2018  15 %

Vzhledem k interaktivnímu charakteru semináře 
a k důrazu na individuální přístup je kapacita ome-
zena na maximální počet 10 účastníků.

Jak prodávat interní audit ve vlastní firmě?
Aneb budování značky interního auditu.

A k A d e m i e  ú s p ě š n é h o  v e d e n í

nové
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akademie risk managementu je navržena jako šes-
tidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných sa-
mostatných seminářů, jejichž cílem je předat účast-
níkům praktické znalosti řízení jednotlivých typů ri-
zik (operační, finanční, pojistné, …), přehled stěžej-
ních rámců risk managementu a v neposlední řadě 
i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zamě-
řené kultury v dané organizaci. Účastníkům umož-
ní nahlédnout do činností týmů řízení rizik (zejména 
v bankách a pojišťovnách) a také je vybaví nezbytný-
mi dovednostmi pro posuzování vyspělosti risk ma-
nagementu (RM) ve své organizaci.
Šíří a pestrostí náplně se v současné době jedná o je-
diný na českém trhu dostupný program komplexního 
vzdělávání v oblasti řízení rizik. Program je také vhod-
nou přípravou pro uchazeče usilující o získání certifi-
kace v oblasti ujištění o řízení rizik (CRMA). 

kromě výukových materiálů účastníci získají také 
několik dalších pomůcek:
■  praktickou pomůcku ippF „posuzování přiměře-

nosti řízení rizik s použitím normy iso 31 000“ 
■  originál studijní příručky iia pro certifikaci 

Crma „Crma study Guide“

Program je rozdělen do dvou bloků: 
■  I. Znalosti a dovednosti RM
■  II. Ujišťovací a poradenské činnosti
Důležitým prvkem programu je případová studie – se-
stavení programu auditu v oblasti RM (k jejímu vypra-
cování je určen časový prostor mezi oběma bloky). 
K vypracovaným případovým studiím je poté účastní-
kům poskytnuta individuální zpětná vazba. Na konci 
každého bloku účastníci absolvují krátký test, v kterém 
si sami ověří, jak si osvojili probíraná témata.

urČeno pro

■  interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si 
chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti ří-
zení rizik

■   pracovníky útvarů risk managementu
■   zájemce o certifikaci CRMA (Certification in Risk Ma-

nagement Assurance)

Těší se na Vás tým lektorů:
■   Ing. Jan Chmelík, CIA (Česká spořitelna)
■   Ing. Václav Novotný (Advanced Risk Management)
■   Ing. Hana Ondrušková (lektorka osobního rozvoje)
■  Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)
■   Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA Česká republika)

akademie risk 
manaGementu
UCELENý VZDěLáVACí PROGRAM 
V OBLASTI ŘíZENí RIZIK

termín konání

i. blok:  5.–8. listopadu 2018
ii. blok:  27.–28. listopadu 2018

kontakt

tereza Štětinová,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze  
nalézt na stránkách Čiia: www.interniaudit.cz

Cena

člen Čiia  23 500 (s dpH 28 435)
nečlen Čiia  25 500 (s dpH 30 855) 
člen Čiia BeneFit 19 583 (s dpH 23 695)

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost vy-
užití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

sleva

Časová: 
registrace do 15. září 2018  15 %

Množstevní: 
každý 2. a další účastník z jedné organizace  10 %
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Akademie Corporate Compliance je primárně ur-
čená pro interní auditory, kteří se chtějí důkladně 
seznámit s problematikou řízení rizika nesouladu 
s předpisy, resp. zdokonalit se na úroveň vyžadova-
nou mezinárodními certifikacemi CIA a CRMA.
Současně však je vhodným vzdělávacím 
programem i pro pracovníky compliance, resp. pro 
ostatní manažery, kteří odpovídají za nastavování 
a koordinaci řídicího a kontrolního systému, včetně 
udržování soustavy vnitřních předpisů v souladu 
s legislativními a regulatorními požadavky. 

rozsaH a zajiŠtĚní vzdĚlávaCíHo proGramu

Akademie Corporate Compliance je koncipovaná 
jako pětidenní cyklus logicky uspořádaných samo-
statně koncipovaných seminářů, které jsou dále čle-
něny po půldenních blocích pokrytých různými lek-
tory. Jako poslední budou zařazeny praktické zku-
šenosti a uvedení případových studií podle obo-

rů činností přítomných posluchačů. Vzdělávací pro-
gram bude zakončen testem pokrývajícím všech-
na probraná témata. Lektoři jsou zkušení compli-
ance manažeři a interní auditoři z praxe, resp. z po-
radenských firem poskytujících v této oblasti služ-
by na úrovni požadavků právních předpisů a stan-
dardů.

Těší se na Vás tým lektorů:

■  Ing. Marek Dandár, CFE (EY)
■ Ing. Petr Grešl (Rogit)
■ JUDr. Jiří Heneberk (Compllex)
■ Ing. Tereza Kubínová, CFE (EY)
■ Ing. Věra Mazánková (Česká národní banka)
■ JUDr. Anna Stejskalová (Česká spořitelna)
■ Bc. Ivo Středa, CIA (MONETA Money bank)
■ Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA (Eurodan)
■ Mgr. Filip Vančo (Home Credit International)

termín konání

i. blok 12.–14. listopadu 2018
ii. blok 3.–5. prosince 2018

kontakt

tereza Štětinová,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze  
nalézt na stránkách Čiia: www.interniaudit.cz

Cena

člen Čiia 19 600 (s dpH 23 716)
nečlen Čiia 21 600 (s dpH 26 136)
člen Čiia BeneFit  16 333 (s dpH 19763)

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost vy-
užití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

sleva

Časová:
registrace do 1. října. 2018  15 %

Množstevní: 
každý 2. a další účastník z jedné organizace  10 %

akademie Corporate 
ComplianCe
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Na podnět interních auditorů ve veřejné správě ČIIA 
prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA a Rady 
ČIIA představuje systém certifikace a uznávání odbor-
nosti interních auditorů ve veřejné správě (dále jen 
„systém certifikace a uznávání“) jako součást Národ-
ního 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 vykonává-
ní interních auditů nebo auditů podle přímo použitel-
ných předpisů Evropských společenství podle záko-
na č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné sprá-
vě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kon-
trole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční kon-
trole“).
Systém certifikace a uznávání se skládá z určení orga-
nizačního 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 žádos-
ti (http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-spra-
va/zadost-o-udeleni.php), která obsahuje identifika-
ci žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), urče-
ní požadované odborné úrovně certifikace, naplnění 
kvalifikačních předpokladů, splnění požadavků prů-
běžného profesního rozvoje (výčet absolvovaných 
kurzů a termínu jejich realizace) a prohlášení žada-
tele, že ve své činnosti bude aplikovat Etický kodex 
IIA a že všechny uvedené údaje jsou správné. Vlastní 
udělování certifikace je bezplatné.
V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění pod-
mínek odborné certifikace uznání jiných vzděláva-
cích akcí, kurzů nebo seminářů, které neorganizoval 
ČIIA, nebo které nejsou zařazeny v Národním kvali-
fikačním programu vzdělávání a certifikace interní-
ho auditu ve veřejné správě, je žadatel povinen sou-
časně vložit do elektronické žádosti také kopie pří-
slušných osvědčení o absolvování, včetně uvedení 
stručného programu/obsahu dané vzdělávací akce, 
kurzu nebo semináře a kontaktu na pořadatele kon-

krétních vzdělávacích akcí. Při posuzování naplně-
ní uznávání školení pro odbornou certifikaci se ob-
dobně zohledňuje lektorská a publikační činnost ža-
datele.
Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, za-
bezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozdě-
ji v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhod-
ne o udělení příslušného stupně certifikace, případně 
si vyžádá podrobnější doložení dosaženého vzdělá-
ní či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo 
rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. 
Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro certifi-
kaci je sdělen Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději do 15 
dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní e-mailovou 
adresu. V případě udělení certifikace je žadateli sdě-
len termín vyzvednutí příslušného certifikátu v Kan-
celáři ČIIA.
Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné odvo-
lání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání rozhoduje 
předseda Výboru SVS na základě projednání a dopo-
ručení 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, publi-
kační činnost, lektorskou činnost nebo aktívní práci 
v rámci orgánů SVS obdrží každý interní auditor bo-
dové ohodnocení (dále jen „CPE“). Pro udržení od-
borné certifikace interního auditora ve veřejné sprá-
vě se vychází ze stejných pravidel jako pro držite-
le certifikace CIA, CGAP, CCSA a CFSA, zveřejněných 
na stránkách www.interniaudit.cz a v aktuálním „Ka-
talogu akcí, seminářů a přednášek pořádaných ČIIA“. 
Bližší a podrobné informace o Systému certifikace 
a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřej-
né 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

v
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probíhá v rámci jednotného systému odborné 
přípravy pracovníků veřejné správy v oboru fi-
nanční kontrola a interní audit. kurz je akredito-
vaný ministerstvem vnitra Čr.

i. blok  8.–11. října 2018
ii. blok 26.–29. listopadu 2018

pŘipravuje a poŘádá

Čiia a ministerstvo financí 

místo konání

Čiia, karlovo nám. 3, praha 2, 1. patro

pŘednáŠejíCí

Ing. Jana Báčová, CIA; Ing. František Beckert, CIA;  
Ing. Jitka Kazimírová, CIA; Ing. Petr Kheil;  
Ing. Eva Klímová; Ing. Jiří Machát, MSc.;  
Ing. Danuše Prokůpková, Ing. Dana Ratajská;  
Mgr. Andrea Vuongová. 

urČeno pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Zá-
klady interního auditu ve veřejné správě (ZáKLAD-
Ní KURZ) je organizován v rozsahu 64 vyučovacích 
hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý 
cyklus je ukončený testem. zařazení v systému  
odborné certifikace na úrovni – interní auditor 
ve veřejné správě – asistent.

Cíl kurzu

Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro ori-
entaci a provádění interního auditu v orgánech ve-
řejné správy. Součástí jednotlivých témat budou 
rovněž případové studie a praktické zkušenosti z ve-
řejné správy.

proGram kurzu

■  Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se 
k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu  
seznámení se strukturou a základními pojmy – zá-
kon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška,  
zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy  
Evropského společenství pro řídící a kontrolní sys-
témy ve veřejné správě.

■  Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě  
(základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, 
druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím 
a interním auditem, vnitřní kontrolní systém).

■  Nastavení finančního řízení (řídící kontroly)  
a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, 
včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního řídi-
cího a kontrolního systému.

■  Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů ve-
řejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) a roz-
počtového řízení. 

■  Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se 
na interní audit ve veřejné správě, včetně meziná-
rodních standardů pro profesní praxi interního au-
ditu

■  Provedení procesem auditu krok za krokem, včet-
ně plánování a podávání zpráv.

Cena kurzu

člen Čiia  10 900 (s dpH 13 189)
nečlen Čiia  12 900 (s dpH 15 609)

VEŘEJNá SPRáVA 



VEŘEJNá SPRáVA 

atestaČní kurzy
atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické bloky 
finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu jednotli-
vých druhů interního auditu. atestační kurzy jsou akreditované ministerstvem vnitra Čr.

reForma ÚČetniCtví, vliv na ŘídiCí  
a kontrolní systémy
pŘednáŠejíCí

Ing. Danuše Prokůpková  
Auditor č. oprávnění KAČR 072

termín

vs 94 18.–20. září 2018

urČeno pro

Interní auditory ve sféře veřejných financí a dal-
ší pracovníky managementu, kteří potřebují ke své 
práci spolehlivou orientaci v účetním systému pro 
zvládání odpovídajícího způsobu řízení a kontroly.  
zařazení v systému odborné certifikace na úrov-
ni – interní auditor ve veřejné správě – senior.

Cíl kurzu

Posluchači získají znalosti, které jim umožní spoleh-
livou orientaci v obsah a významu zavedeného CSÚIS, 
základních charakteristik současné účetní legislati-
vy a účetní regulace včetně způsobů využití datové 
základny k řídícím a kontrolním procesům a účinné-
ho dohledu nad VKS spojenými se systémem účet-
nictví.

proGram

■  Podstata, cíl a poslání reformy účetnictví pro řád-
nou správu a řízení veřejných subjektů. 

■  Informační systémy CSÚIS a zdroje informací – 
propojení, vzájemné vazby, nároky na systémy.

■  Účetní systém a jeho význam pro řídící a kontrolní 
systémy veřejných financí.

■  Vybrané účetní metody (obsahové) a jejich dopad 
na vnitřní procesy o přenosu dat do účtáren VÚJ.

■  Výstupy z finančního účetnictví, způsoby zveřej-
nění a interpretace.

■  Případová studie: Časové rozlišení a sestavení 
Rozvahy. 

Při účasti na semináři doporučujeme mít s sebou 
knihu Účetnictví veřejného sektoru 2018 (Úplné 
Znění), číslo 1250.

Cena kurzu

člen Čiia 3 200 (s dpH 3 872)
nečlen Čiia 3 600 (s dpH 4 356)
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pŘednáŠejíCí

■  Ing. František Beckert, CIA 
■  Ing. Petra Kubíková 
■  Ing. Simona Székelyová, MBA 
■  Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA

termín 

 vs 95 12.–14. listopadu 2018

urČeno pro

Pro interní auditory, řídicí a vedoucí pracovníků 
útvarů interního auditu, metodiky pro auditní čin-
nost, odborníky připravující se na nezávislou valida-
ci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kte-
ří se zajímají o problematiku praktického nastavení 
a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování 
kvality interního auditu ve veřejné správě.

kurz je zařazen v systému odborné certifikace 
na úrovni – interní auditor ve veřejné správě – 
expert/konzultant.

Cíl kurzu

Hlavním cílem tohoto kurzu je prosazení systema-
tického přístupu ke zvýšení kvality interního audi-
tu v orgánech veřejné správy. Seznamuje účastní-

ky s obsahem a postupy pro zajišťování a ověřová-
ní kvality činnosti interního auditu v orgánech ve-
řejné správy, včetně praktické aplikace souvisejících 
činností jak ve velkých útvarech, tak i malých útva-
rech interního auditu. Kurz vychází z požadavků Me-
zinárodních standardů pro profesní praxi IA vydané 
Institutem interních auditorů v Mezinárodním rámci 
profesní praxe interního auditu a Manuálu k jednot-
nému postupu při hodnocení kvality auditní činnos-
ti zajišťované útvary interního auditu v orgánech ve-
řejné správy.

proGram

■  Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality in-
terního auditu ve veřejné správě (metodika, stan-
dardy, obsah a náležitosti)

■  Průběžné sledování (supervize) činnosti interní-
ho 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
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pŘednáŠejíCí

■  Ing. František Beckert, CIA 
■  Ing. Bc. Josef Brož
■  Ing. Jan Liška
■  Ing. Simona Székelyová, MBA

termín

 vs 96 12.–14. prosince 2018

urČeno pro

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné 
správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).  
zařazení v systému odborné certifikace na úrov-
ni – interní auditor ve veřejné správě – junior.

Cíl kurzu

1.  Seznámit posluchače s metodologií související 
s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního 
kontrolního systému a auditem majetku. 

2.  Objasnit postupy prací při auditu veřejných za-
kázek, auditu majetku a auditu vnitřního řídicího 
a kontrolního systému. 

3.  Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu veřej-
ných zakázek, auditu majetku a vnitřního řídicího 
a kontrolního systému.

4.  Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše popsa-
ných oblastí.

proGram

metodologie pro interní audit
■  Výklad a použití normativní aktů v souvislosti s vý-

konem auditů veřejných zakázek, majetku a vnitř-
ního řídicího a kontrolního systému. 

■  Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní legisla-
tivy ve spojitosti s výše uvedenými normativní-
mi akty. 

audit zadávání veřejných zakázek
■   Stručný výklad zákona č. 137/2006 Sb., O veřej-

ných 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 sou-

visejících s majetkem organizace.
■  Vymezení a rozdělení majetku dle platné legisla-

tivy.
■  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 kont-

rolního systému.
■  Základní pojmy související s hospodárností, efek-

tivností a účelností (3E).
■  Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace v souvis-

losti s VŘKS.
■  Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech 

veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.

Cena kurzu

člen Čiia 3 600 (s dpH 4 356)
nečlen Čiia 4 000 (s dpH 4 840)

audit klíČovÝCH oBlastí veŘejné 
správy
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pŘednáŠejíCí

■  Ing. Igor Barva, CIA, CISA 
■  Ing. Petr Grešl
■  Bc. et Bc. Adam Kučínský
■  Ing. Richard Michálek
■  Ing. Alena Rybáková

termín

 vs 97  19.–23. listopadu 2018

urČeno pro

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací 
veřejného sektoru veřejné správy vykonávající prá-
ce v oblasti interního auditu zejména na pozici asis-
tent auditora pro informační systémy nebo na pozi-
ci vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednot-
né odborné přípravy pro profesi interní auditor ve-
řejné správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekva-
lifikační kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifika-
cí. Kurz se opírá především o zákon o kybernetické 
bezpečnosti.

zařazení v systému odborné certifikace na úrov-
ni – interní auditor ve veřejné správě – senior.

Cíl kurzu

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřeb-
né k formulaci požadavků pro provedení auditu in-
formačních systémů prostřednictvím dodavate-
le a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole 
průběhu auditních prací a přebírání auditních výstu-
pů zajišťovaných pro útvar interního auditu orgánu 
nebo organizace veřejného sektoru dodavatelským 
způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci cílové skupiny 
ve specializaci na audit různých informačních systé-
mů, využívaných v procesech správy a řízení před-
mětu činností orgánů a organizací veřejného sekto-
ru v souladu se zákonem o kyberentické bezpečnos-
ti 181/2014 Sb.

proGram

den 1 a 2 – zákon o kybernetické bezpečnosti.
■  Zákon o kybernetické bezpečnosti, související vy-

hlášky a nařízení vlády.
■  Identifikace aktiv a analýza rizik.
■  Způsoby naplnění organizačních opatření.
■  Způsoby naplnění technických opatření.
■  Požadavky na audit, jeho rozsah a zaměření.

den 3 – audit vybraných oblastí řízení it.
■  Řízení outsourcingu dodávaných služeb (smluvní 

vztahy, povinnosti a práva, dopady outsourcingu).
■  Testování aplikací (druhy testů, způsoby testování, 

ověřování závěrů testů).
■  Hodnocení architektury řešení (hodnocení tech-

nických důvodů pro volbu JŘBÚ - příklady).

den 4 – rámec pro řízení it přesahující požadav-
ky zákona.
■  Správa a řízení provozních procesů informačních 

technologií. 
■  Governance v oblasti IT.
■  Plánování a organizace IT.
■  Vývoj a nákup IT systémů.
■  Provoz IT systémů.
■  Monitoring a dohled nad IT systémy.

den 5 – praktické cvičení a test.
■  Případová studie provedení auditu IT formou out-

sourcingu.
■  Diskuse a dotazy.

Závěrečný test (2 hodiny / 20 otázek se třemi vari-
antními 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 
dle zákona o kyBernetiCké 
BezpeČnosti



78

VEŘEJNá SPRáVA 

Řízení interníHo auditu

pŘednáŠejíCí

Ing. Ivana Göttingerová; Ing. Daniel Häusler; Ing. Jan Lokajíček; Ing. Alena Marcínová; Ing. Šárka Nováková, 
MBA; Ing. Dana Ratajská; Ing. Blanka Štefanková; Ing. Josef Vincenec

termín

 vs 98  29.–31. října 2018

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 hodnocení 
a další, kteří se zajímají o problematiku interního au-
ditu 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 činnosti inter-
ního auditu posunout, příp. slyšet praxi jiných útva-
rů. 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 ve-
řejné správy, se zvláštním zaměřením na osoby pří-
mo zapojené do řídícího procesu (vedoucí interního 
auditu 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 zkuše-
nostmi 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 horších 
konkrétních příkladů z auditní praxe – auditních 
zpráv, ročních zpráv, programů kvality, reportova-
cích 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 prá-

ce interního auditu.
■   Podpora profesních sdružení a MF ČR pro výkon 

praxe IA.
■   Případové studie auditních zpráv, zjištění.
■  Diskuze.
■   Test.

Cena kurzu

člen Čiia 3 600 (s dpH 4 356)
nečlen Čiia 4 000 (s dpH 4 840)
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VEŘEJNá SPRáVA 

pŘednáŠejíCí

Ing. Eva Klímová, Ing. Šárka Hartychová, 
Ing. Dana Ratajská, Ing. Martin Ryšavý

termín

 vs 101  5.–7. listopadu 2018

urČeno pro

Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu  
zřizovaných organizací, kontrolory provádějící  
veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné fi-
nanční podpory, interní auditory, kontrolory a audi-
tory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. za-
řazení v systému odborné certifikace na úrovni 
– interní auditor ve veřejné správě – junior.

Cíl kurzu

Poskytnout ucelenou informaci o postupech při vý-
konu veřejnosprávní kontroly včetně praktických 
ukázek a případové studie.

proGram kurzu

■  Legislativní rámec – zákon 255/2012 Sb., kontrol-
ní řád a navazující ustanovení zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád; zákon č. 320/2001 Sb. O finanční  
kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhláška 
č. 416/2004 Sb. k zákonu o finanční kontrole.

■  Úprava výkonu veřejnosprávní kontroly v rámci  
interních předpisů organizace.

■  Vzory tiskopisů.
■  Případová studie – praktická část.
■  Závěrečný test.

Cena kurzu

člen Čiia 3 600 (s dpH 4 356)
nečlen Čiia 4 000 (s dpH 4 840)

veŘejnosprávní kontrola  
v teorii i praXi

pŘednáŠejíCí

Ing. Miroslav Čtvrtlík; Mgr. František Orság, CIA; 
Ing. Ladislava Slancová; Ing. Josef Vincenec

termín

 vs 100  28.–30. listopadu 2018

urČeno pro

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Kurz 
ukončen testem. zařazení v systému odborné cer-
tifikace na úrovni – interní auditor ve veřejné 
správě – junior.

Cíl kurzu

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné 
pro orientaci a provádění interního auditu v orgá-

nech veřejné správy. Navazuje na teoretické zákla-
dy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí tyto 
získané znalosti v praktické dovednosti. Součástí 
jednotlivých bloků budou rovněž případové studie 
a osvojení daných dovedností.

proGram kurzu

■  Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu
■  Sestavení programu auditu
■  Přístupy ke vzorkování
■  Formulace zjištění
■  Prezentace výsledků auditu
 
Cena kurzu

člen Čiia  3 600 (s dpH 4 356)
nečlen Čiia  4 000 (s dpH 4 840)

praktiCké dovednosti pro vÝkon 
interníHo auditu
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CERTIFIKACE 

titul the Certified internal auditor® (Cia®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací inter-
ních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesiona-
litu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, zkušenost, infor-
mace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli podnikatelském pro-
středí nebo společnosti.

Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu a v oblasti porozumění 
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 in-

terního 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, předávání 
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 kontinuita 
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 oblas-
tech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo 
sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způ-
sobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení a sprá-
vy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství 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

tereza Štětinová,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

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 certifika-
cí 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 standardem, 
kterým držitelé demonstrují svou kompetenci a profesionalitu na tomto poli.
 

titul the Certified Financial services auditor® (CFsa®) CFSA hodnotí znalosti a dovednosti 
kandidáta v oblasti principů a praxe auditu v bankovním a pojišťovnickém průmyslu a v ob-
lasti finančních služeb a cenných papírů. Kandidáti si mohou pro zkoušku vybrat kteroukoli 
z těchto oblastí, bez ohledu na své současné zaměstnání. Titul CFSA je respektovanou certifi-
kací pro ty, kteří se věnují finančním službám. 

CERTIFIKACE 

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 od-
borné profese.

Držitelé CIA, CRMA, CGAP, CCSA a CFSA mají povin-
nost každý rok podávat Hlášení o splnění podmínek 
CPE v požadovaném rozsahu.

Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpečení dr-
žitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabezpečení 
systému „Kontinuálního profesního rozvoje – CPE“.

Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA  
splňují podmínky CPE.

Podrobnější informace naleznete na  
www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA. 



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)  2.–3. října 2018 
  (závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení;  

nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu)
lektor: Ing. Petr Kheil (Česká spořitelna)

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) 6.–7. listopadu 2018
  (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu 

a příprava rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, do-
hled, předávání výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy)

lektor: Ing. Jan Voříšek, CIA, CGAP

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) 4.–6. prosince 2018
  (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)

lektor: Ing. Pavel Dlouhý, ACCA
 Ing. Petr Grešl (Rogit)
 Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA (Sberbank CZ)

Cena kurzu

 člen ČIIA  10 900 Kč (s DPH 13 189)
 nečlen ČIIA  12 900 Kč (s DPH 15 609)

Cena zahrnuje výklad lektora, sborník s prezentací k domácí přípravě na zkoušku a více než 100 vzorových 
otázek včetně odpovědí.

inFormaCe podá

tereza ŠtĚtinová tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250, e-mail: stetinova@interniaudit.cz

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)

víCe testovÝCH 
otázek
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ČLENSTVí V ČIIA

staŇte se Členem Čiia

vÝHody základníHo ČlenskéHo pŘíspĚvku  (3 000 kČ za kalendáŘní rok)

■   Členství v ČIIA vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu prostřednic-
tvím pravidelných emailových novinek, časopisu a webu.

■  Budete si moci vybrat z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci členství 
poskytována zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění Mezinárodních 
standardů pro profesní praxi interního auditu a Prováděcích směrnic, které jsou součástí Mezinárod-
ního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem členům zdarma. Dále 
umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení a ovlivňovat tak podo-
bu Standardů.

■  Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou prezento-
vány 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 Katalog 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 zprostředková-
vá informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám 
členství.

 
vÝHody ČlenskéHo pŘíspĚvku BeneFit  (5 000 kČ 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).

pŘiHláŠka

■  Členem ČIIA může být fyzická i právnická osoba (prostřednictvím svých zástupců).

■  Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti – přihlášky; členské příspěvky 
jsou placeny dle platného Příspěvkového řádu.

■  Online přihlášku naleznete na http://interniaudit.cz nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis.

■  Každý člen ČIIA by měl ve své činnosti aplikovat Etický kodex Mezinárodního institutu interních audi-
torů (IIA).



mGr. markéta adámková

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně pracovala na pozici advokátní koncipi-
entky v advokátní kanceláří zaměřující se především 
na oblast občanského a obchodního práva. Od roku 
2011 pracuje na odboru práva veřejných zakázek 
a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj, od roku 2013 
na pozici vedoucí legislativního oddělení, kde se po-
dílí na tvorbě a výkladu zákona o veřejných zakáz-
kách, jakož i na administraci zadávacích řízení.“

mGr. petr Barnat, mBa

Absolvent Metropolitní univerzity v Praze se zaměře-
ním na obchodní a patentové právo. Praxe v oblasti 
interním auditu 14 let (bankovní sektor, veřejná sprá-
va a energetika). V současné době působí jako Vrchní 
auditor ČEZ, a. s., v útvaru audity podpůrných proce-
sů. Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá 10 let.

inG. iGor Barva, Cia

Od roku 2003 působí jako samostatný konzultant 
a jednatel společnosti Rogit, s.r.o. Vedl či se účast-
nil celé řady projektů v české Republice i v zahraničí. 
Dále spolupracuje s Českým institutem interních Au-
ditorů (dále jen (ČIIA) jako garant vzdělávání v oblas-
ti auditu IT. V předchozím zaměstnání ve společnos-
ti KPMG Česká republika, spol. s r.o., kam nastoupil již 
během vysokoškolského studia v roce 1996, pracoval 
nejdříve v oddělení auditu a od roku 1997 se věno-
val práci v oddělení Řízení rizik Informačních systémů 
(IRM), kde působil od roku 2001 ve funkci managera 
oddělení IRM. Dále působí v ČIIA jako lektor. 

inG. jana BáČová, Cia

Pracuje v České národní bance. Cenné zkušenosti zís-
kala v útvarech dohledu nad finančním trhem ČNB, 
kde se věnovala problematice vnitřních kontrolních 
systémů, interního a externího auditu.
Od r. 2002 do r. 2012 pracovala ve funkci ředitelky sa-
mostatného odboru interního auditu ČNB. V období 
let 2012–2015 zastávala pozici ředitelky sekce peněž-
ní a platebního styku ČNB a nyní je na pozici ředitelky 
sekce kancelář ČNB. Je držitelkou mezinárodního
certifikátu Certified Internal Auditor (CIA) a je certifi-
kována Mezinárodním institutem interních auditorů 
pro hodnocení kvality interního auditu. Členkou ČIIA 
je od r. 2000, od r. 2002 do roku 2008 byla vicepre-
zidentkou ČIIA pro profesní praxi, zodpovědnou ze-
jména za sledování a prosazování nejnovějších tren-
dů v rozvoji profese interního auditu a standardizaci 
profese v ČR. V této oblasti se též dlouhodobě věnuje 
na půdě ČIIA přednáškové činnosti.

inG. FrantiŠek BeCkert, Cia

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor 
podniková ekonomika a management. V roce 2003 na-
stoupil na Ministerstvo práce a sociálních věcí do po-
zice interního auditora. Od roku 2007 se specializu-
je na audit strukturálních fondů EU. Od roku 2013 pů-
sobí na Ministerstvu financí v rámci Auditního orgá-
nu. Od roku 2006 je držitelem certifikátu CIA. Od roku 
2012 je předsedou Výboru Sekce veřejné správy ČIIA.

mGr. pavel BláHa

V současné době působí na Úřadu práce ČR, Krajské 
pobočce v Českých Budějovicích jako ředitel odboru 
Kancelář. V rámci Krajské pobočky řídí oblast rozpoč-
tu, účetnictví, veřejných zakázek, služebně právních 
a pracovně právních vztahů, IT a správy majetku. Za-
jišťuje poradenské zakázky pro subjekty veřejné sféry, 
publikační činnost v oblasti veřejných zakázek, říze-
ní rizik, vnitřních kontrolních systémů v různých obo-
rech veřejné sféry.

inG., BC. joseF Brož

Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, bakalář-
ský obor trestní řízení a Slovenskou univerzitu v Nit-
ře, fakulta Evropských rozvojových programů a regio-
nálního rozvoje, obor Evropské rozvojové programy. 
Od roku 1993 do 2006 se pohyboval ve veřejné sprá-
vě, oblast celních a daňových podvodů. Dále se speci-
alizoval na problematiku práva duševního vlastnictví. 
Od roku 2006 pak působil na Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj, nejdříve na ŘO IOP (kontrolní a metodická 
činnost), od roku 2008 pak na oddělení PAS, kde pra-
coval na pozici senior auditor. Další zkušenosti sbíral 
na postech interního auditora na Ministerstvu vnitra 
a následně pak ve státním podniku Česká pošta, Od-
štěpný závod ICTs. 

inG. jan BukovskÝ

Po absolvování Fakulty elektrotechnické ČVUT spo-
lupracoval při zavádění automatizovaných techno-
logií v elektrotechnickém průmyslu. Od roku 1992 
do roku 2001 působil v Komerční bance jako informa-
tik i v různých funkcích v ekonomické oblasti. Od roku 
2001 do roku 2007 pracoval jako interní auditor a ve-
doucí oddělení v odboru interního auditu České kon-
solidační agentury. V současné době působí v kumu-
lované funkci jako inspektor IT bezpečnosti a manažer 
operačních rizik v České exportní bance. V ČIIA před-
náší od počátku roku 2007 (audity IT, audit pohledá-
vek, auditní postupy, operační rizika). 
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inG. miroslav Čtvrtlík 

V současné době je interním auditorem na Katast-
rálním úřadě pro Olomoucký kraj. Vystudoval Vyso-
kou školu dopravy a spojů v Žilině – fakultu provo-
zu a ekonomiky. Od roku 2007 je zaměstnán na Ka-
tastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, kde zajišťuje 
komplexní výkon interního auditu jak v sídle úřadu 
v Olomouci, tak i na  jeho 6 podřízených jednotkách 
v rámci celého Olomouckého kraje. Internímu auditu 
se věnuje od roku 1992 a od roku 2010 je členem vý-
boru Sekce veřejné správy při ČIIA, v současnosti za-
stává funkci místopředsedy. Od 6/2013 držitel certifi-
kátu „Interní auditor ve veřejné správě – expert/kon-
zultant“. Publikační činnost – příspěvky do časopisu 
Interní auditor.

inG. ludmila duŠková 

Provádí Business analýzy, analýzy bezpečnosti infor-
mací, ICT audity, ERP, CRM systémy. Nastavuje systémy 
pro řízení projektů, Business Inteligence. Ing. Dušková 
zajištuje implementace a rozvoj systémů, jejich vývoj. 
Je specialistkou pro analýzy a následné implementace 
systémů pro malé a střední firmy, zejména pro oblast 
logistiky a výroby. Má letité zkušenosti s implementací 
různých systémů v prostředí státní správy, telekomuni-
kací a bankovnictví. Věnuje se rovněž rozsáhlé lektor-
ské činnosti. Vedla týmy v rámci programování, správy 
sítí, zajištovala implementace informačních systémů 
řízení na pozici zadavatele, vývojáře a administráto-
ra. Ovládá risk management, zajištuje vedení a školení 
týmů v oblasti IT. Vystudovala VUT Brno, Fakulta elek-
trotechnická, obor Technická kybernetika.

inG. petr GreŠl

Tvůrce semináře se aktivně podílí na outsourcingu au-
ditu v několika organizacích, zároveň pracuje jako ne-
závislý konzultant v oblasti procesních analýz a za-
bývá se také vedením projektů v oblasti IT. Technic-
ké i controllingové vzdělání a praxe navíc umožňuje 
při seminářích propojit různé úhly pohledu na danou 
problematiku.

iGor GriCinko, mBa, Cisa, C|eH

Absolvent Escuela Superior de Marketing y Adminis-
tración a držitel certifikací CISA a Certified Ethical Hac-
ker. Více jak 15 let se věnuje problematice IT v různých 
oborech (zdravotnictví, telekomunikace, veřejná sprá-
va, finanční sektor), z toho v auditu – 8 let. V součas-
né době působí jako manažer IT auditu ve společnos-
ti Deloitte. Věnuje se zejména bezpečnosti informač-
ních a komunikačních systémů, řízení IT rizik a proble-
matice Basel AMA.

inG. ivana GöttinGerová

Je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké ško-
ly báňské – Technické univerzity Ostrava. Před 13 lety 
stála u vzniku interního auditu u Statutárního měs-
ta Brna – Magistrátu města Brna, nejprve na pozici ve-
doucí referátu, později jako vedoucí oddělení interní-
ho auditu. Kromě aktivit souvisejících s výkonem in-
terním auditem se aktivně zapojuje do různých pro-
jektů či pracovních skupin v rámci Magistrátu města 
Brna, např. v oblasti hodnocení kvality (CAF), v oblas-
ti mapování procesů apod. V neposlední řadě se pra-
videlně aktivně účastní aktivit v ČIIA (nejen jako lek-
tor, ale i jako spoluautor publikace vydané pro oblast 
veřejné správy).

inG. petr Hadrava, aCCa, Cia, Cisa

Po vystudování VŠE v Praze (specializace: Finance a Me-
zinárodní obchod) Petr pracoval 6 let v KPMG v odděle-
ní externího auditu finančních institucí. V rámci tohoto 
působení absolvoval 2 letou stáž v KPMG v Aucklandu 
na Novém Zélandu. Poté založil funkci interního audi-
tu v Amcico pojišťovně (nyní MetLife), kde působil jako 
Internal Audit Manager pro region WCE (státy západ-
ní a střední Evropy). Nyní působí jako vedoucí interního 
auditu ve Sberbank CZ. Je certifikovaný účetní (ACCA), 
certifikovaný interní auditor (CIA) a certifikovaný audi-
tor informačních systémů (CISA). 

inG. ondŘej Hartman

Manažer pro veřejný sektor ve společnosti 
Ernst & Young, s.r.o. Již téměř 10 let se pohybuje v ob-
lasti kontrol a auditů veřejných zakázek a projektů fi-
nancovaných ze strukturálních fondů nebo komuni-
tárních programů EU. Ondřej se účastnil řady kontrol 
a auditů na úrovni národních orgánů, ale také audi-
tů prováděných ze strany Evropské komise. Ondřej je 
spoluautorem Příručky k ověřování dotací zpracované 
pro Komoru auditorů ČR.

mGr. jana HoráČková, ll.m.

Jana Horáčková se specializuje na pracovní právo 
a ochranu osobních údajů. Je partnerkou advokát-
ní kanceláře HORáČEK A PARTNEŘI, která se zaměřuje 
na poskytování právního servisu podnikatelům. Před 
založením vlastní kanceláře působila Jana Horáčko-
vá v prestižní advokátní kanceláři i na pozici interního 
právníka pro pracovní právo a ochranu osobních úda-
jů v nadnárodní technologické korporaci.

inG. jan CHmelík, Cia

Absolvent VŠE Praha (specializace podniková eko-
nomika a management a personální řízení). Praxe 
v oblasti auditu a kontroly v soukromé i veřejné sfé-
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ře. V současnosti auditor v Odboru auditu drobné-
ho bankovnictví v České Spořitelně a.s.  Lektorská čin-
nost pro ČIIA od r. 2008. 

judr. eduard jeleŇ, Cia, Crma

Vysokoškolské vzdělání ukončil absolvováním dvou-
letého postgraduálního studia pro přípravu finanč-
ních odborníků v oblasti daňové, kontrolní a audi-
torské na UK PF Praha v roce 1994. Praxe v oblasti in-
terního auditu 18 let (bankovní sektor a doprava). 
V současné době působí jako Korporátní manažer ri-
zik ČD, a. s. a od roku 2012 rovněž jako holdingový 
manažer pro oblast řízení rizik ve Skupině ČD. Lek-
torskou činností se v rámci ČIIA zabývá 8 let. Od roku 
2009 je držitelem certifikátu CIA.

veronika jeŘáBková

Veronika Jeřábková působí v oblasti poradenství zavá-
dění a aplikace systémů managementu řízení od roku 
1999. Má kvalifikaci vedoucího auditora IS 9001 a ISO 
27001, podílela se na zavádění, udržování, ověřování 
a rozvoji systémů řízení v různých typech společností 
a to jak velikostí, strukturou tak i zaměřením. Dlouho-
době se zabývá oblastí vzdělávání dospělých, kterou 
i studovala. Specializuje se na zavádění systémů řízení, 
jejich praktickou aplikaci a rozvoj. V oblasti školení má 
zkušenosti na úrovni veřejných i privátních kurzů a tré-
ninků. V současné době studuje na Pedagogické fakul-
tě Univerzity Karlově obor školský management. 

inG. radek kánskÝ, Cia

Absolvent VŠE v Praze. Praxi interního auditu vy-
konává od roku 2000 až do současnosti. Držitelem 
certifikace CIA je od roku 2006. Více jak 5 let půso-
bí na pozici vedoucí oddělení interního auditu v ak-
ciové společnosti České dráhy. Lektorem ČIIA je 
od roku 2010. Specializuje se zejména na procesní 
audity, tvorbu auditorských zpráv a metodiku inter-
ního auditu. 

inG. jitka kazimírová, FCCa, Cia

Absolventka VŠE v Praze. Od roku 1996 sbírala zkuše-
nosti nejprve jako asistentka auditora ve finančním 
auditu PwC, v roce 2000 získala certifikaci ACCA. Poté 
se začala věnovat internímu auditu pro klienty v rám-
ci PwC a v roce 2001 získala certifikaci CIA. Od roku 
2003 pracovala v oddělení řízení podnikatelských ri-
zik v týmu interního auditu ve společnosti Deloitte, 
kde získala další zkušenosti nejen z oblasti interního 
auditu, ale také s finančním auditem projektů finan-
covaných z EU fondů. Po krátké praxi ředitelky CHJ 
na Ministerstvu financí v roce 2014, Jitka od září 2014 
vede tým interního auditu Allianz v České republice. 

Má zkušenosti s přednáškovou činností v rámci ČIIA 
a přednášela i pro klienty v rámci konzultantské praxe 
a pro interní pracovní týmy.

inG. petr kHeil

V roce 1987 začal pracovat na tehdejším Okresním ná-
rodním výboru v Klatovech v oddělení finanční kon-
troly. Od roku 1988 pracuje v České spořitelně, nej-
prve v provozu pobočky v Klatovech, od roku 1994 
na tehdejší Regionální divizi centrály v Plzni na pozici 
metodika pro devizové účty a směnárny, kde se také 
od roku 1998 začal věnovat internímu auditu. Od roku 
2003 pracuje na centrále České spořitelny v Praze, kde 
se kromě metodiky interního auditu zabývá vyhodno-
cováním řídicího a kontrolního systému. 

inG. zuzana kitto, Cia, Cisa, Cpa

Zuzana Kitto je viceprezidentkou a členkou Rady ČIIA. 
Pracuje jako ředitelka úseku Organizace ve společ-
nosti UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, kde je 
odpovědná za projektovou kancelář a corporate go-
vernance banky.  Zuzana nastoupila do interního au-
ditu v UniCreditu v roce 2014 jako vedoucí odboru za-
měřeného na audity v oblasti řízení rizik a governan-
ce. Před příchodem do banky pracovala jako senior 
konzultant a posléze manažer interního auditu a po-
radenství ve společnosti KPMG v Austrálii a v České 
republice. Zuzana vede v Radě ČIIA sekci vzdělávání, 
tzn. je odpovědná za strategii ČIIA a klíčové aktivity 
v oblasti vzdělávání interních auditorů a příbuzných 
profesí. Od roku 2014 vede přípravný výbor národ-
ních konferencí ČIIA.  Věnuje se také lektorské činnosti 
a každoročně reprezentuje ČIIA na zahraničních kon-
ferencích jako přednášejí. Je držitelkou mezinárod-
ních certifikátů Certified Internal Auditor (CIA ), Cer-
tified Information Systems Auditor (CISA) a Certified 
Practising Accountant (CPA).

mGr. stanislav klika

Pracuje pro BDO od roku 2016 a zaměřuje se na vnitř-
ní kontroly, řízení rizik, interní audit a profesní rozvoj 
interních auditorů. Stanislav získal bohaté zkušenos-
ti v oblasti systémů vnitřního řízení a kontroly ve ve-
řejné správě z hlediska metodického i legislativního 
a také se podílel na implementaci rámce vnitřní kont-
roly Solvency II pro pojišťovnictví. Stanislav získal pro-
fesionální zkušenosti s interním auditem jako interní 
auditor a vedoucí útvaru interního auditu v rámci ve-
řejného sektoru. Stanislav Klika je absolventem Práv-
nické fakulty Masarykovy univerzity.
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inG. eva klímová

Vystudovala fakultu národohospodářskou na Vyso-
ké škole ekonomické v Praze. Od února 2009 půso-
bí jako vedoucí odboru interního auditu a kontro-
ly ÚMČ Praha 2 a zajišťuje provádění interního audi-
tu v rámci úřadu a provádění veřejnosprávních kont-
rol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je 
MČ Praha 2. Zaměstnankyní ÚMČ Praha 2 je od srpna 
2001, nejprve v pozici kontrolora v odboru kanceláře 
tajemnice a od července 2002 v pozici interního audi-
tora v odboru interního auditu a kontroly ÚMČ Praha 
2. Mimo interní audit má zkušenosti z oblasti bankov-
nictví, kde působila do roku 2000 (kontrola účetnic-
tví a inventarizace bankovních účtů – Komerční ban-
ka Praha centrála). 

inG. jitka komárková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Pra-
cuje v České národní bance, kde se v rámci sekce dohle-
du nad finančním trhem věnuje oblasti prevence legali-
zace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 
Lektorskou činností se v rámci ČIIA zabývá od r. 2010.

inG. martin koneČnÝ

Absolvent oboru Manažerská informatika a oboru In-
formační management na Fakultě podnikatelské VUT 
v Brně. Praxe v oblasti ICT správy, bezpečnosti, vývoje 
software a poradenství. V současné době působí jako 
referent státní správy v Národním centru kybernetic-
ké bezpečnosti.

jan kouBa, mBa 

Působí jako expert v oblasti řízení projektů, procesů 
a ICT. Účastnil se mnoha zahraničních misí (v Asii, Af-
rice, Evropě), jejichž cílem bylo implementování ICT 
řešení po celém světě. Jeho role byla zaměřena pře-
devším na projektový a krizový management v ob-
lasti ICT. Působil ve společnostech Deloitte, T-Mobile, 
RWE TG, AVG, MAFRA, PRE, ČNB apod. Jeho zkušenos-
ti doplnila i řada certifikátů a osvědčení např. PRIN-
CE 2 Practicioner, PRINCE 2 Foundation, ISO10006 
Projektový manažer, ITIL v 3 apod. Ovládá znalost me-
todik ITIL, E-TOM, SOX, PMBook, Prince2, ASAP, MS Su-
reStep, COBIT, Lean Six Sigmal. Jeho zaměření je hlav-
ně v oblasti projektového a procesního managemen-
tu spojeného se samotným provozem a jeho bezpeč-
ností. V oblasti GDPR se orientuje na problematiku 
projektovou, procesů, provozu ICT i non ICT, metodik, 
interní legislativy apod.

judr. pavel koukal

Absolvent právnické fakulty University Karlovy v Pra-
ze. Je advokátem se specializací na právní otázky spo-
jené s Corporate Governance, s odpovědností ob-
chodních korporací a členů jejich orgánů, s korporát-
ní compliance a s vnitřními kontrolními systémy, vždy 
s důrazem na zajištění max. účinné prevence proti-
právního jednání. Je členem rozkladové komise před-
sedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a zaklá-
dajícím členem Sdružení pro Compliance.

vladimír krůta, dipl. mGmt

Působí jako poradce a lektor v rámci vlastní firmy 
KRUTOL® Consulting – www.krutol.cz. Současné hlav-
ní aktivity: lektorská činnost, semináře v oblastech: ří-
zení procesů se zaměřením na IT služby, interní směr-
nice, správa procesů a metodologie a také konzulta-
ce v managementu, podnikovém řízení, obchodním 
či organizačním plánování a řízení rozvoje organiza-
ce. Absolvoval certifikace např. ITIL® v2, ITIL® v3, ISO 
9000–2000 Transition Auditor, ISO 14000 (Enviromen-
tal Management System) Internal Auditor, Prince 2.

inG. martina kŘeŠťáková 

Martina je vedoucí oddělení správy dokumentů. Je 
odpovědná za řízení podatelen, metodicky řídí elek-
tronický systém spisové služby a dohlíží na ukládání 
dokumentů ve spisovně a na skartační řízení. Ve veřej-
né správě působí 15 let a má bohaté zkušenosti z ob-
lasti interního auditu, veřejných zakázek, archivnictví 
a vedení spisové služby. Od roku 2017 je Martina člen-
kou rady občanského sdružení CNZ, o. s., které se vě-
nuje otázkám dlouhodobého ukládání elektronických 
dokumentů a související problematice. Dlouhodobě 
se aktivně podílí na testování elektronického systému 
spisové služby, zejména v souvislosti s ukládáním do-
kumentů v elektronické spisovně a následném elek-
tronickém skartačním řízení.

mGr. daliBor kuČera

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci oboru Právo a právní věda a dále obo-
ru Právo ve veřejné správě. V současné době půso-
bí jako vedoucí právního oddělení Státního pozem-
kového úřadu a specializuje se na správní právo. Dále 
je členem Legislativní rady Fotbalové asociace Čes-
ké republiky.
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mGr. radek kuČera

V současné době dokončuje studium Právnické fakul-
ty Západočeské univerzity. Více než 10 letá praxe u Po-
licie České republiky, kde působil na úseku odhalová-
ní hospodářských trestných činů. Nyní působí jako ve-
doucí útvaru bezpečnosti u společnosti T-Mobile. In-
terní kouč a mentor. Přednáší více než 5 let na odbor-
ných fórech zaměřených na podnikovou bezpečnost. 

BC. et BC. adam kuČínskÝ

Adam Kučínský je absolvent Právnické a Ekonomic-
ko-správní fakulty Masarykovy university v Brně. Za-
bývá se, mimo jiné krizovým řízením a kritickou infra-
strukturou. Před dokončením magisterského studia 
na Ekonomicko-správní fakultě nastoupil na Národ-
ní bezpečnostní úřad, kde působí v Národním cen-
tru kybernetické bezpečnosti. Jeho hlavní činnos-
tí je určování prvků kritické informační infrastruktu-
ry, implementace zákona o kybernetické bezpečnosti 
a kontrola plnění povinností z něj vyplývajících.

mGr. miloslav kvapil

Miloslav se dlouhodobě profiluje v oblasti finanční-
ho řízení a kontroly ve veřejné správě České republiky. 
Je majitelem a ředitelem společnosti DYNATECH s.r.o., 
která v této oblasti poskytuje komplexní služby od au-
ditu a konzultací, přes softwarové řešení CROSEUS® až 
po dlouhodobou zákaznickou a metodickou podpo-
ru. Věnuje se také konzultacím, přednáškové činnosti 
a šíření dobré praxe v oblasti nastavení vnitřního řídí-
cího a kontrolního systému, výkonu řídící kontroly, re-
gistru smluv, aplikace pravidel veřejné podpory a za-
vádění systémů řízení a controllingu u krajů, obcí a je-
jich organizací.

inG. vĚra likeŠová 

Vedoucí útvaru interního auditu MěÚ Říčany
Věra je zodpovědná za výkon veřejnosprávních kont-
rol u příspěvkových organizací a příjemců dotací po-
skytnutých z rozpočtu města Říčany a za výkon in-
terních auditů na MěÚ Říčany.  Útvar interního audi-
tu vede od roku 2008, kdy nastoupila na úřad. V roce 
2009 řídila projekt zavedení benchmarkingového po-
rovnání a sdílení dobrých praxí v rámci aktivity BI 
2005 zaštítěné VCVS o.p.s.  V roce 2010 se podílela 
na zpracování projektu Procesní řízení a automatiza-
ce procesů na MěÚ Říčany a v letech 2010 - 2012 řídi-
la jeho realizaci. Tento projekt byl v roce 2013 oceněn 
cenou KPMG. 
Z předchozí praxe v českých a mezinárodních ob-
chodních i neziskových organizací má bohaté zku-
šenosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, finančního 
a projektové řízení, kontroly evropských i státních do-

tací. Na ČIIA je činná v Sekci veřejné správy a ve výbo-
ru pro certifikaci interních auditorů.  Od roku 2015 je 
certifikovanou interní auditorkou úrovně expert/kon-
zultant.

inG. jan liŠka

Absolvent oboru Komerční elektrotechnika na Elek-
tro-technické fakultě ZČU v Plzni. Auditní činnost vy-
konává od roku 2007. Působil jako auditor systému ja-
kosti v elektrotechnické výrobě. Od roku 2009 se ak-
tivně věnuje výkonu interních auditů ve veřejné sprá-
vě a výkonu auditů prostředků ze Strukturálních fon-
dů. Má praxi v oblasti výkonu samosprávy a ze sprá-
vy veřejného i soukromého majetku. V současné době 
působí jako samostatný interní auditor v Povodí Vlta-
vy, státní podnik.

inG. tomáŠ luŇák 

Pracuje jako senior konzultant v oblastech IT bezpeč-
nosti a ochrany osobních údajů pro společnost Al-
phaserver. Své znalosti získal zejména praxí pro me-
zinárodní firmy a studiem na Fakultě Informačních 
technologií ČVUT obor IT bezpečnosti. Jako zaměst-
nanec pracoval pro IBM, LMC (jobs.cz, práce.cz), LUTO 
Invest a Deloitte, kde zastával pozice pre-sale odbor-
ník prodeje integračních a bezpečnostních produk-
tů, security manager, IT ředitel a Konzultant IT Audi-
tu. Jako zaměstnanec mezinárodních konzultačních 
společností dodával služby jak pro státní, tak i sou-
kromý sektor ve velkém množství odvětví. Dokáže se 
proto rychle adaptovat a přizpůsobit prostředí a po-
třebám zákazníka. Jeho hlavní orientací je návrh bez-
pečné IT infrastruktury, návrh a implementace inter-
ních IT směrnic, výběr a nasazení bezpečnostních pro-
duktů, IT audit a jiné. Je také certifikovaným pověřen-
cem na ochranu osobních údajů a své nabyté zku-
šenosti v současné době zhodnocuje ve společnos-
ti Alphaserver, která poskytuje služby velkým i ma-
lým firmám v oblasti IT bezpečnosti a ochrany osob-
ních údajů.

inG. jiŘí maCHát, msC.

Absolvent Fakulty Business and Management v rám-
ci společného studijního programu Nottingham Trent 
University a VUT v Brně. Od roku 2010 pracoval několik 
roků ve společnosti Deloitte Česká republika v týmu 
interního auditu, v oddělení řízení podnikových ri-
zik. Má zkušenosti v oblasti provádění interních audi-
tů, hodnocení rizik a poskytování konzultačních služeb 
klientům v různých odvětvích, jak v soukromém, tak 
veřejném sektoru. Dlouhodobě se zaměřuje na audi-
ty projektů financovaných z fondů EU a kontrolu veřej-
ných zakázek. Od roku 2014 působí na pozici zástupce 
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ředitele Auditního orgánu a vedoucího oddělení Me-
todiky, kvality a podpory auditu v rámci Ministerstva 
financí. Má zkušenosti s řízením týmu spolupracovníků 
a s publikační a přednáškovou činností v rámci ČIIA.

inG. jaroslav maŇas

Absolvent VUT Brno, fakulta podnikatelská se zamě-
ření na podnikové finance, daně a účetnictví. Praxi 
v oblasti interního auditu, risk managementu a kvality 
procesu během posledních 17 let získal ve společnos-
tech General Electric, Accenture a PwC. V současné 
době působí jako hlavní metodik v oblasti řízení rizik 
v Českém aeroholdingu. Je držitelem certifikace Black 
Belt pro metodologii Six Sigma.

inG. eva maŠková, CsC., FCCa

Lektorka a konzultantka v oblasti finančního vyka-
zování podle IFRS. Vzdělání a vědeckou hodnost zís-
kala na Vysoké škole ekonomické v Praze. Má dlou-
holeté řídící zkušenosti z mezinárodních společností 
a bank (adidas, Philip Morris, Credit Lyonnais, Gene-
ral Electric). Přednáší v rámci profesního vzdělávání 
ACCA, CIMA, ICM and CFA ve střední Evropě. Realizu-
je na míru šitá školení pro korporátní klienty a ban-
ky (např. Česká pojišťovna, Astra Zeneca, T-Mobile, 
ASA, Exxon Mobil, Honeywell, Komerční banka, Sber-
bank). Je zapsanou mediátorkou Ministerstva spra-
vedlnosti České republiky.

judr. lenka matoCHová

Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a kon-
cesí MMR. Po vystudování Právnické fakulty Masary-
kovy univerzity v Brně se věnovala právu zadávání ve-
řejných zakázek, a to ve státní správě a v advokacii. 
Ve své akademické a publikační činnosti se soustře-
dí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřej-
né zakázky a na veřejné zakázky v oblasti IT. Podíle-
la se na zpracování překladu evropských „zadávacích“ 
směrnic do českého jazyka, je spoluautorkou zákona 
o zadávání veřejných zakázek a administrátorkou za-
dávacích řízení.

inG. riCHard miCHálek

Celkem více než 20 let praxe v oblasti návrhu koncep-
cí, strategií a řízení informační bezpečnosti, busine-
ss continuity a krizového řízení. Řešení problémů a ří-
zení bezpečnostních incidentů. Design sítí, informač-
ních systémů a komplexních bezpečnostních opat-
ření, školení a vedení týmu. 9 let praxe v oblasti bez-
pečnosti systémů a sítí, systémové integrace a admi-
nistrace, návrhy komplikovaných sítí a systémů včet-
ně bezpečnostních opatření, designu hardwaru, vý-

běru vhodného softwaru, designu a konfigurace sí-
ťového prostředí včetně řízení implementace a vede-
ní týmu specialistů a mnoho zkušeností nasbíraných 
ve významných projektech realizovaných zejména 
pro bankovní sektor.
Dále 11 let praxe s budováním systémů řízení infor-
mační bezpečnosti, business continuity a krizového 
řízení zakončené úspěšnou certifikací společnosti dle 
standardu ISO 27001. Manažerské zkušenosti s vede-
ním týmů specialistů, bezpečnostních projektů, pro-
vádění analýz rizik, definování konceptů, vedení bez-
pečnostních programů a projektů. Určování a naplňo-
vání strategie informační bezpečnosti a business con-
tinuity. Provádění odborných tréninků, školení a před-
nášek na konferencích.

inG. marie miková

Po absolvování fakulty strojního inženýrství vyso-
ké školy ČVUT v Praze jsem pracovala několik let jako 
konstruktér v podniku ZPS ve Zlíně. Po té jsem praco-
vala jako analytik a správce počítačové sítě v podniku 
Svit a.s. Zlín. Po jeho zániku jsem byla správcem eko-
nomického software na fakultě technologické vysoké 
školy VUT ve Zlíně. Od roku 2002 jsem lektorkou počí-
tačové školy Altix ve Zlíně.

miroslava neBuželská

Auditor, člen Komory auditorů České republiky, CISA 
(Certified Information Systems Auditor), člen ISACA, 
účetní expert (certifikace v systému Svazu účetních), 
člen Metodické rady Svazu účetních pro neziskové or-
ganizace, člen Výboru pro veřejný sektor KAČR. Porad-
ce a lektor v oblasti účetnictví a daní nestátních nezis-
kových organizací (aktivní spolupráce s Asociací ve-
řejně prospěšných organizací, Fórem dárců a mno-
ha dalšími významnými subjekty v sektoru nestátních 
neziskových organizací). Kromě nestátního i státního 
neziskového sektoru se specializuje na konsolidace 
dle CAS i IFRS, účtování a daně při fúzích a akvizicích, 
prodeji podniku, rozdělení firmy či jiné formě přeměn 
a dále obecně na účetní a daňovou problematiku 
právnických osob. Vystudovala Vysokou školu ekono-
mickou v Praze, specializace Informační technologie 
a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou se-
mestrálním studiem na University of Stirling ve Velké 
Británii. 7 let pracovala ve společnosti Procter & Gam-
ble, poté se začala věnovat auditorské a poradenské 
činnosti. Dnes působí jako výkonný ředitel a partner 
v auditorské a poradenské společnosti 22HLAV.
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inG. Šárka nováková, mBa

se věnuje internímu auditu ve veřejné správě od roku 
2002 a v současné době působí ve Všeobecné fakultní 
nemocnici v Praze na pozici vedoucí Odboru vnitřního 
auditu a kontroly. Je členkou ČIIA, kde se podílí na čin-
nosti Výboru sekce veřejné správy, Redakční rady pro-
fesního časopisu Interní auditor a Výboru pro certifi-
kaci interních auditorů ve veřejné správě. V roce 2016 
dokončila vzdělávací program MBA „Řídicí a kontrol-
ní systém, interní audit“. Šárka má bohaté zkušenosti 
s realizací interních auditů a veřejnosprávní kontrolou 
ve zdravotnických, sociálních, kulturních a školských 
příspěvkových organizacích, které neváhá sdílet.

inG. mGr. váClav novotnÝ

Václav Novotný je ředitelem a majitelem společnos-
ti Advanced Risk Management, s. r. o. Již více než 18 
let se specializuje na poradenství a školení v oblas-
ti identifikace, měření a řízení finančních rizik. V roce 
1994 započal svou kariéru v investičním oddělení Čes-
ké pojišťovny, a. s. Václav Novotný je zakládajícím čle-
nem a předsedou sdružení Risk Management Klub 
a je často zvaným lektorem na konferencích a semi-
nářích uznávaných institucí. Václav Novotný vystudo-
val Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy 
a Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomic-
ké v Praze.

inG. Hana ondruŠková

Lektorka a trenérka soft skills, učí především komuni-
kaci, time management a prezentační dovednosti. Je-
jími kurzy prošly za sedm let působení v oboru tisí-
ce lidí. Učí komunikaci na VŠE v Praze, spolupracuje se 
státními institucemi, bankami i s nadnárodními sou-
kromými firmami. 

mGr. FrantiŠek orsáG, Cia

Působí nyní jako interní auditor na Ministerstvu finan-
cí.Původním povoláním matematik, pracoval násled-
ně jako auditor, kontrolor nebo vedoucí útvarů auditu 
nebo kontroly na Ministerstvu státní kontroly, Nejvyš-
ším kontrolním úřadu, v Bance Moravia, ČS, a.s., OKD, 
a.s., Ministerstvu financí, České průmyslové zdravotní 
pojišťovně a Ředitelství silnic a dálnic.

mGr. pavla pavlíková

Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnu-
tí manažerské role a využití principů a technik kou-
čování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka. Kou-
čuje především ve firemním prostředí, kde rozvíjím 
směr Challenging coaching. Rozvoji lidí se věnuje od 
roku 1997: od 2006 externí kouč (INNERGY, Extima), 
1998–2005 personalistika v AstraZeneca (HR Mana-

ger), 1997-1998 Project Manager v ICV. Je držitelkou 
akreditace Professional Certified Coach udělené In-
ternational Coach Federation (ICF), největší světovou 
profesionální asociací koučů.

inG. jakuB plíHal, Cisa, Cissp, CGeit

Pracuje jako manažer v oddělení data analytics spo-
lečnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde se věnu-
je analýze a vizualizaci dat pro účely auditu a také da-
tovému mapování firemních procesů. Účastnil se také 
na projektů co-sourcingu interního auditu s využitím 
datové analytiky.

inG. danuŠe prokůpková 

auditor, č. osvědčení KAČR – 712. Studium absolvova-
la na VŠE Praha – Fakultě národohospodářské absol-
vovala v roce 1973. Od roku 1991 vlastní auditorské 
oprávnění Komory auditorů ČR. 
Prováděnou praxi realizovala postupně v podnicích, 
jako byl Filmový podnik hl. města Prahy, VAKUS Pra-
ha, kde pracovala ve funkci analytika, finanční ana-
lytik na Ministerstvu kultury pro muzea a galerie, až 
po metodiku účetnictví veřejných financí na Minis-
terstvu financí. Zaměstnanecký poměr na MF ukon-
čila v březnu 2002. Nyní se věnuje auditorské a po-
radenské činnosti na základě auditorského oprávně-
ní Komory auditorů ČR. Z titulu tohoto auditorské-
ho oprávnění je zároveň členkou Výboru Komory au-
ditorů ČR pro veřejné finance. Je členkou redakčních 
rad časopisů “Obec a finance”– vydavatelství TRIA-
DA ,“Účetnictví nevýdělečných organizací” – vydava-
telství Bilance a časopisu UNES – vydavatelství Wol-
ters Kluwer a.s. Vede Lexikon pro příspěvkové organi-
zace – vydavatelství Verlag Dashofer s.r.o. Jako lektor-
ka pro další vzdělávání účetních, auditorů a kontro-
lorů působí v auditorských a poradenských firmách, 
a řadě vzdělávacích institucí. Má za sebou bohatou 
publikační činnost zaměřenou na finanční účetnictví, 
finanční řízení a kontrolu ve sféře veřejných financí. 

inG. petr ptáČek 

Vedoucí oddělení finančního řízení programů EU se 
od začátku působení na Ministerstvu pro místní roz-
voj ČR (2007) profesně zabývá problematikou veřej-
né podpory v rámci Evropských strukturálních a in-
vestičních fondů (ESIF). V rámci svých pracovních čin-
ností se podílí mj. na koordinaci obecné předběžné 
podmínky Veřejná podpora za ČR na centrální úrovni 
i v příslušných programech, metodickém řízení, kon-
trole a nastavení veřejné podpory v rámci ESIF. Je ab-
solventem projektového řízení dle IPMA a zahranič-
ních seminářů na uvedenou problematiku.
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inG. miroslava pÝCHová

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze a spe-
cializačního studia na právnické fakultě University 
Karlovy. Praxe mj. 17 let na Ministerstvu financí v kon-
trolním odboru, kontrolovala hospodaření státních 
orgánů a příjemců dotací, řídila kontrolní skupiny 
a působila jako metodik pro kontrolní činnost. Nyní 
vykonává poradenskou a lektorskou činnost, spolu-
pracuje s orgány veřejné správy jako členka týmu in-
terních auditorů, účastní se kontrol jako přizvaná oso-
ba, zpracovává odborná stanoviska. Účastnila se me-
ziresortního připomínkového řízení k návrhu záko-
na č. 255/2012 Sb., o kontrole, autorka expertního po-
sudku na vyžádání Poslanecké sněmovny k tomu-
to zákonu. Konzultantka Výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny k novým zá-
konům od roku 2014 dosud.

inG. dana ratajská 

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu Vysoké 
školy zemědělské v Brně. Celý svůj profesní život pů-
sobí ve veřejné správě. 
Do roku 2002 pracovala na různých ekonomických 
pozicích, z toho 10 let jako vedoucí ekonomického 
odboru jedné organizační složky státu. Od roku 2002 
se věnuje internímu auditu, jednak v územní samo-
správy (úřad městského obvodu v Ostravě, statutární 
město Opava) a také ve státní správě (ČSSZ, SPÚ, Mi-
nisterstvo financí ), ve které působí doposud. Působila 
v Centrální harmonizační jednotce Ministerstva finan-
cí, v oddělení harmonizace interního auditu. V součas-
né době působí jako vedoucí Oddělení interního au-
ditu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Členkou ČIIA je od roku 2002, od roku 2010 je člen-
kou výboru Sekce veřejné správy, kde se aktivně po-
dílí na jejich aktivitách a také na organizaci seminá-
řů a dalších akcí Českého institutu interních audito-
rů v regionech, je občasným přispěvatelem do na-
šeho časopisu Interní auditor. Členkou Rady ČIIA je 
od roku 2013.

inG. aleXander sCHlossBerGer

Působí v BDO od roku 2008. Do BDO Audit nastoupil 
v roce 2012 po čtyřech letech práce v BDO Účetnic-
tví, kde se zabýval outsourcingem agendy finančního 
účetnictví a účetním poradenstvím pro celou řadu tu-
zemských i mezinárodních klientů.
Má více než osm let odborných zkušeností v oblas-
ti účetnictví a auditu. Je absolventem magisterského 
studia Účetnictví a finančního řízení podniku na Vyso-
ké škole ekonomické v Praze a statutárním auditorem 
registrovaným na Komoře auditorů České republiky. 
 

inG. petr sikora

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (obor fi-
nance a úvěr). Od roku 1991 se zabývá kontrolní čin-
ností, nejprve daňovou kontrolou a od roku 2002 kon-
trolou finanční.  Je zaměstnán na pozici vedoucího 
oddělení kontroly Magistrátu města Havířova a kro-
mě kontroly hospodaření příspěvkových organizací se 
věnuje také vnitřní kontrole příspěvkových organizací 
a kontrole příjemců veřejné finanční podpory. 

inG. BC. miCHal sklenáŘ 

Vedoucí Oddělení kontroly na Úřadu vlády České re-
publiky a externí pedagog na Vyšší odborné ško-
le v Praze. V minulosti pracoval v soukromém sekto-
ru na pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU 
fondů, dříve na Ministerstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy ČR na pozici garanta kontrol a zástupce ve-
doucího oddělení. Lektor je úspěšným absolventem 
v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky 
a managementu.

inG. ladislava slanCová

Absolventka ČZU Praha, fakulta provozně-ekonomická. 
V pozici vedoucí útvaru interního auditu nebo finanční 
kontroly je už více než 20 let. Má bohaté praktické zkuše-
nosti s realizací interních auditů, kontrolní činností, po-
skytováním informací a vyřizováním stížností především 
ve veřejné správě. V současné době působí jako ředitel-
ka odboru interního auditu na Nejvyšším kontrolním 
úřadu. Je členkou Českého institutu interních auditorů, 
odborné Sekce veřejné správy a držitelkou certifikátu In-
terní auditor ve veřejné správě Expert/Konzultant.

inG. ivo stŘeda

Zakladatel a první prezident ČIIA, nyní člen četné-
ho prezídia ČIIA. Během 24leté praxe v interním audi-
tu vybudoval či transformoval útvary IA ve společnos-
tech ČEZ, Český Telecom, Ernst & Young ČR, E.ON Bo-
hemia, ČSA a innogy ČR (RWE). Působil v dozorčí radě 
Svazu průmyslu a dopravy ČR, v Radě pro veřejný do-
hled nad auditem a nyní je členem Výboru pro au-
dit Českého Aeroholdingu. Své dlouholeté zkušenosti 
nyní zúročuje v rámci mentoringu a coachingu mana-
žerů interního auditu a manažerů příbuzných oblastí.

inG. rodan svoBoda, Cia, CiCa, Crma

Certifikovaný interní auditor – zkušenosti s inter-
ním auditem získával od roku 1993 na desítkách pro-
vedených auditů jak v soukromém sektoru a u za-
hraničních společností, tak v neziskovém sektoru 
a ve veřejné správě. V oblasti veřejného sektoru pů-
sobí jako lektor, konzultant, dodavatel co-sourcingu 
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interního auditu a externí validátor/ hodnotitel kva-
lity činnosti interního auditu.

inG. klára sÝkorová 

Pracuje ve Finanční správě ČR od roku 2011. Zpo-
čátku působila v ekonomickém útvaru a v roce 2013 
přešla do útvaru interního auditu, který je zařazen na
Generálním finančním ředitelství. Od roku 2015 za-
stává funkci vedoucí Oddělení interního auditu. Sou-
časně zastává bezpečnostní roli Auditora kybernetic-
ké bezpečnosti a zodpovídá za výkon auditů kyber-
netické bezpečnosti ve FS ČR.

inG. simona székelyová, mBa 

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzi-
ty v Brně v bakalářském oboru veřejná správa, ekono-
mický magisterský program na Vysoké škole finanční 
a správní a studijní program MBA pro veřejnou sprá-
vu. Od roku 2008 se věnuje internímu auditu. Působi-
la ve vedoucí pozici na Ministerstvu pro místní rozvoj 
ČR, na Ministerstvu vnitra ČR v oblasti interního audi-
tu a auditu strukturálních fondů. Zakládala útvar in-
terního auditu ve Státní tiskárně cenin, státní podnik. 
Je držitelkou certifikátu interní auditor ve veřejné 
správě – expert/konzultant v rámci Národního kvalifi-
kačního programu. Členem ČIIA je od roku 2009. 
Členem Rady ČIIA je od roku 2012. Angažuje se 
v Sekci veřejné správy ČIIA a podílí se na tvorbě vzdě-
lávacích programů. Zároveň pracuje ve výboru pro 
certifikaci. 

inG. radek ŠČotka, mBa

Pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která poskytuje 
formou outsourcingu služby řízení rizik, interního au-
ditu, projektového řízení, compliance a školící aktivity. 
Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním sek-
toru se specializací na problematiku cenných papírů 
a investičního bankovnictví. Další manažerské zkuše-
nosti nabyl na poli auditu. Věnuje se projektům říze-
ní rizik v korporátní a finanční sféře, vedl implementa-
ci systému a metodik řízení rizik, interních auditů pro-
střednictvím sofistikovaných softwarových platforem 
u mnoha českých i nadnárodních společností.

dr. antonín ŠenFeld, Cia

Je manažerem operačních rizik ve společnosti AXA 
Česká republika s.r.o., kde odpovídá za rámec systému 
řízení rizik finanční skupiny AXA v ČR & SK.
Jako interní auditor ve společnosti T-Mobile se spolu-
podílel na budování útvaru interního auditu. Řídil in-
terní audit v Komerční pojišťovně, kde jeho hlavní-
mi úkoly byla změna orientace IA na přidanou hodno-
tu a ustanovení Výboru pro audit. V DIRECT pojišťov-

ně byl odpovědný za systém řízení rizik a projekt Sol-
ventnost II. Antonín je certifikovaným interním audi-
torem (CIA), s ČIIA dlouhodobě spolupracuje v oblasti 
profesních standardů a certifikace.

inG. jan ŠpaČek, Cia, Crma

Konzultant v oblasti řízení rizik a interního auditu. Pře-
vážná část, více než pětadvacetileté, profesní praxe je 
spojena s problematikou systémů řízení a kontroly, ří-
zení rizik a interním auditem. Lektor ČIIA od roku 2002.

inG. Blanka ŠteFanková

Po absolvování vysokoškolských studií na Vysoké ško-
le báňské pracuje od roku 1992 ve veřejné správě 
v ekonomických pozicích na různých úrovních říze-
ní. Od roku 2008 pracuje jako interní auditor Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje. Věnuje se lektor-
ské a publikační práci v oblasti ekonomického řízení 
územních samosprávných celků a jejich zřízených or-
ganizací a v oblasti vnitřního kontrolního systému.

inG. jiŘí ŠtĚrBa

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor 
automatizované systémy řízení v ekonomice. Pra-
xe 18 let v oblasti vzdělávání, konzultačních služeb, 
kontrolní činnosti a auditu zaměřeného na informač-
ní a komunikační technologie v soukromém sektoru, 
v resortu Ministerstva obrany ČR a České správě so-
ciálního zabezpečení. V současné době poskytování 
služeb spojených s auditem ICT v rámci samostatné 
podnikatelské činnosti.

inG. romana tiCHá, mBa 

Je konzultant a kouč s širokým přehledem o prostředí 
nadnárodních společností, jak z pohledu procesního, 
tak z pohledu lidí v nich zaměstnaných. Ve své praxi 
se zaměřuje na využití možností každého člena týmu 
ve prospěch dosažení cílů a rozvoje organizace, týmo-
vou spolupráci, stres management a posílení change 
management iniciativ. Zkušenosti má Romana z pů-
sobení u nadnárodních společností Ford Motor Com-
pany, ING Bank, kde působila na pozicích Senior Busi-
ness Manager, Senior Project Manager, Brand a CRM 
Manager. V ING Bank řídila strategický projekt odděle-
ní bankovní a pojišťovací části organizace s cílem při-
pravit na bankovní straně model pro retailové ban-
kovnictví s dopadem na ICT, procesy, HR, obchodní 
model, Compliance a regulatorní témata. Romana vy-
studovala Vysokou školu chemicko-technologickou, 
titul MBA získala na PIBS. Má Prince2 certifikaci pro-
jektové manažera.
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doC., pHdr. inG. jan urBan, CsC.

Již více než deset let se věnuje podnikovému pora-
denství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských 
zdrojů, je ředitelem poradenské společnosti Consilium 
Group, Management Consultants, s.r.o. Současně pů-
sobí jako učitel na Karlově Universitě a lektor pro pod-
nikovou sféru. Je autorem řady časopiseckých i něko-
lika knižních publikací zabývajících se řízením a ve-
dením lidí, například Řízení lidí v organizaci, Byznys je 
o lidech, Tvorba a rozvoj organizačních systémů, Jak 
zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera.

pHdr. ludĚk vajner

Vystudoval psychologii FF UK, klinická psychologie 
Univerzity Karlovy. Je odborným konzultantem v ří-
zení lidských zdrojů, personální strategie, hodnocení 
programu, rozvoje týmové spolupráce, manažerských 
dovedností, vedení týmu, komunikačních dovedností, 
vyjednávání a řešení konfliktů.

inG. petr váCHa, Cia 

Narodil se v polovině minulého století. Vystudoval 
obor elektronické počítače na Elektrotechnické fakul-
tě ČVUT v Praze. Pracoval v různých IT pozicích v hro-
madných sdělovacích prostředcích a ve státní sprá-
vě. Byl pedagogem – vedoucím Centra pro informati-
ku a výpočetní techniku na Fakultě sociálních věd UK 
v Praze. Od roku 1996 pracoval v bankovnictví a spe-
cializoval se na informační bezpečnost. V roce 2003 
přestoupil do interního auditu.  Od roku 2008 pracuje 
ve společnosti ČD Cargo, a.s. V současnosti je vedou-
cím interního auditu.

inG. anna velíŠková

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. 
Již 15 let působí jako interní auditorka na Městském 
úřadě v Písku. Anna má téměř 17 let lektorské pra-
xe a je stálou lektorkou Bankovního institutu v Praze. 
Od roku 2007 je členkou rozkladové komise MF. Při-
spívá odbornými články do časopisů a je spoluautor-
kou knih Zákon o přezkoumávání hospodaření ÚSC 
s komentářem a Finanční kontrola ve veřejné správě 
v dotazech a odpovědích. 

inG. zdenka volkánová, pH.d. 

Paní Volkánová se specializuje na controlling, mana-
žerské a finanční účetnictví, mezinárodní účetní sys-
tém IFRS, US, GAAP, plánování a analýzu ve firmě 
a projektový management.

mGr. andrea vuonGová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Po ukončení studia pracovala především v ob-
lasti školení specifikací softwarových požadavků, agil-
ní metodologie v IT a technické dokumentace. V sou-
časnosti pracuje na Ministerstvu financí v Centrální 
harmonizační jednotce, kde se aktivně podílí na legis-
lativních pracích v oblasti interního auditu a finanč-
ní kontroly. 

inG. joseF vinCeneC

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Bě-
hem své profesní kariéry působil mimo jiné v bankov-
ním sektoru. Od roku 1998 pracuje ve veřejné sprá-
vě. Více než 20 let se zabývá problematikou řízení ri-
zik a službou interního auditu. Od roku 2003 vede od-
dělení interního auditu v Krajském úřadě Liberecké-
ho kraje. Při zavádění interního auditu do orgánů ve-
řejné správy se stal členem týmu krajských auditorů. 
Spoluvytvářel první metodické dokumenty, manuál IA 
a další pomůcky. Je členem lektorské skupiny Liberec-
kého kraje a dlouhodobě přednáší téma interního au-
ditu, finanční kontroly a řízení rizik. Díky svým odbor-
ným zkušenostem, praxi, lektorské i publikační čin-
nosti získal v roce 2011 certifikát Interní auditor ve ve-
řejné správě – expert/konzultant.

rndr. jiŘí WeinBerGer

TIMING Praha, vystudoval obor „Matematická statisti-
ka“ na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Specializuje 
se na simulace a optimalizace složitých systémů, říze-
ní projektů a jejich rizik, simulační modelování a op-
timalizace cash-flow portfolia projektů, prezentač-
ní a komunikační dovednosti, věnuje se i publikač-
ní činnosti.
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Český institut interních auditorů, zapsaný spolek, 
(dále jen „ČIIA“), IČ 62932632, Karlovo náměstí 319/3, 
120 00 Praha 2, je pro účely zpracování osobních úda-
jů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů, 
poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi 
důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právní-
mi předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme pouze 
ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, 
které nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu po-
psaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji 
nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu „Zpra-
cování osobních údajů v Českém institutu interních 
auditorů, z. s.“  V případě dotazů souvisejících se zpra-
cováním osobních údajů se můžete na nás obracet 
prostřednictvím telefonní linky kanceláře ČIIA  
+ 420 224 919 361, případně prostřednictvím emailu 
gdpr@interniaudit.cz. 
 
1. proČ Údaje potŘeBujeme      

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, aby-
chom mohli v oprávněném zájmu ČIIA zajistit Vaši 
účast na vzdělávací akci, workshopu, konferenci ČIIA 
a ostatních setkáních ČIIA pro Váš další profesní roz-
voj v profesi interní audit a v souvisejících oblastech 
správy a řízení, řízení rizik, v řídicích a kontrolních pro-
cesech, případně pro plnění povinnosti vyplývající 
z právního předpisu.  
Bez osobních údajů poskytnutých pro naplnění pro-
pozic pořádaných akcí ČIIA nemůžeme: 

1.1 v oprávněném zájmu Čiia: 
■  přijmout Vaši přihlášku na vzdělávací akci, work-

shop, konferenci ČIIA a na ostatní setkání ČIIA 
■  zabezpečit Vaši účast, připravit prezenční listinu 

s Vašimi osobními údaji (jméno a příjmení, titul, ná-
zev organizace) a vystavit závěrečné osvědčení 

■  registrovat Vaši účast do interní databáze ČIIA pro 
sledování Kontinuálního profesního vzdělávání 
(dále jen CPE) 

1.2 pro plnění úkolu z právního předpisu: 
■   vystavit doklad k úhradě ceny za vzdělávací akci, 

workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA 

■  vypořádat platbu za vzdělávací akci, workshop, kon-
ferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA 

2. jaké Údaje potŘeBujeme       

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující 
osobní údaje: 
■  Jméno a příjmení, titul 
■  Kontaktní telefon 
■  Kontaktní email 
■  Fakturační údaje – název a adresa vysílající organi-

zace, IČ/DIČ, email 
■   Dodací adresa – název a adresa organizace, kon-

taktní osoba 

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit 
Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, se-
znamů, evidencí nebo od třetích osob. 

3. jak s Údaji praCujeme 

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpraco-
vání osobních údajů probíhá manuálně i v elektronic-
kých informačních systémech, které podléhají fyzické, 
technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany 
dat máme nastavené bezpečnostní mechanizmy za-
hrnující technická, organizační a personální opatření. 
Vaše osobní údaje poskytnuté k účasti na vzděláva-
cí akci, workshopu a konferenci ČIIA jsou zpracová-
ny v kanceláři ČIIA. Externího zpracovatele nevyuží-
váme. Vzdálené zpracování a ukládání dat se neusku-
tečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají v Čes-
ké republice.  

Vaše zpracované osobní údaje předáváme v našem 
oprávněném zájmu následujícím příjemcům: 
■  Rada a Kontrolní komise ČIIA 
■  Výbor pro certifikaci 
■  Výbor Sekce veřejné správy 
■  Ministerstvo financí v rámci účasti na kurzu pro ve-

řejnou správu – Základy interního auditu ve veřejné 
správě/Základní kurz   

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní 
údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními 

oznámení o zpraCování osoBníCH Údajů 
ÚČastníka vzdĚlávaCí akCe, WorksHopu, 
konFerenCe Čiia a ostatníCH setkání Čiia 
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předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další tře-
tí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 

4. jak dlouHo Údaje držíme 

Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých 
dokumentů v souladu s právními požadavky ucho-
váváme dokumenty obsahující Vaše osobní údaje 
po dobu stanovenou skartačním plánem ČIIA:  
■  přihlášky na vzdělávací akce, workshop, konferenci 

ČIIA a ostatní akce ČIIA, skartace po 3 letech 
■  evidence účastníků vzdělávací akce, workshopu, 

konference ČIIA a ostatních akcí ČIIA v interní data-
bázi pro sledování CPE, skartace po 20 letech 

■  vystavené účetní doklady za účast na vzdělávací 
akci, workshopu a konferenci ČIIA, skartace po 10 
letech 

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty ob-
sahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevrat-
ně zničeny.  
 
5. jaká jsou vaŠe práva 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může poža-
dovat informaci o zpracovávání svých osobních údajů 
a přístup k nim. ČIIA je oprávněn v případech, jsou-li 
žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné 
nebo nepřiměřené, zejména protože se žádosti opa-
kují, požadovat za poskytnutí informace o zpracová-
vaných osobních údajů subjektu přiměřenou úhra-
du, nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí in-
formace. Ze stejných důvodů lze i odmítnout žádos-
ti vyhovět. 

Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracová-
ní osobních údajů provádí v rozporu s ochranou Va-
šeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 
s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracová-
vané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo úplné, 
máte možnost požádat o vysvětlení a zejména poža-
dovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. opra-
vu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. V ur-
čených případech zpracování v oprávněném zájmu 
ČIIA, máte rovněž možnost uplatnit právo na vznese-

ní námitky vůči zpracování, v těchto případech, po-
kud tomu nebrání jiný zákonný titul, příslušnou ope-
raci zpracování ukončíme.  

Pro uplatnění žádosti nás zabezpečeným způsobem 
kontaktujte na níže uvedených adresách ČIIA. Po pře-
depsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení 
Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými poža-
davky informovat v zákonem stanovené lhůtě. 

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem 
nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, 
kontaktujte, prosím, pracovníky kanceláře ČIIA  
+ 420 224 919 361, případně prostřednictvím emai-
lu gdpr@interniaudit.cz, nebo písemně na adresu Kar-
lovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2. Váš podnět bude 
předán odpovědnému zaměstnanci ČIIA, který se jím 
bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat 
při jeho vyřešení.  
 
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními 
údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, mů-
žete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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ČLENSTVí V ČIIA

ČlenskÝ pŘíspĚvek „BeneFit“ 

Český institut interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek BENEFIT.

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, za desátého až 
dvacátého devátého zástupce je sleva 36 %, za třicátého až čtyřicátého devátého zástupce je sleva 40 %, za pa-
desátého a každého dalšího zástupce je sleva 46 % pro organizaci. Při podání přihlášky od 1. července je výše 
členského příspěvku BENEFIT na daný rok snížená o 50 %.

FóRUM PRO INTERNí AUDITORY

termíny 

termíny v ii. pololetí 2018:  9. srpna

  13. září

  11. října

  8. listopadu

  13. prosince

zaČátek Fóra

16.30 hodin

inFormaCe podá 

tereza ŠtĚtinová 
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: stetinova@interniaudit.cz

místo konání

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



NABíDKA PRONáJMU MíSTNOSTí ČIIA

NABíDKA VZDěLáVáNí NA KLíČ

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 ČR, Dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo obrany, Krajský úřad Karlovar-
ského kraje a další. 

kontakt: 

tel.: 224 920 332
mobil 731 157 250
e-mail: ciia@interniaudit.cz

semináŘe na klíČ, Firemní vzdĚlávání

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 2018
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puBlikaCe a on-line oBCHod

Čiia pro vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžej-
ních publikací v oblasti interního auditu, určených pro prohlubování profesní praxe interního auditu, jakož 
i pro prohlubování povědomí o něm.

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

mezinárodní rámeC proFesní praXe interníHo 
auditu 2017 990 kČ
překlad Český institut interních auditorů 2017
Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané Mezinárodním institutem in-
terních auditorů (The IIA, Inc.) jako jednotné principy a postupy auditorské pra-
xe. Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní princi-
py profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu, Etický kodex, mezi-
národní standardy pro profesní praxi interního auditu) a část Doporučených 
směrnic (prováděcí směrnice).
• Dvojjazyčné česko-anglické vydání.
•  Včetně USB karty, která obsahuje veškeré dokumenty tištěné verze + doplňko-

vé směrnice.

mapa mezinárodníCH 
standardů proFesní 
praXe interníHo  
auditu 40 kČ
Český institut interních  
auditorů 2017 
Přehledná mapa Mezinárodních stan-
dardů pro profesní praxi interního audi-
tu a Prováděcích směrnic. 
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průvodCe ÚČetniCtvím veŘejnÝCH FinanCí 575 kČ
danuše prokůpková, Český institut interních auditorů 2016
Publikace je určena především Interním auditorům s malými, popř. nulovými zna-
lostmi či zkušenostmi v oblasti finančního účetnictví, ale najdou v ní inspiraci 
i znalci účetnictví. Tato publikace čtenáře postupně provede všemi fázemi účet-
ního procesu a seznámí jej s jeho nejdůležitějšími rysy a riziky s rozličnými fázemi 
spojenými se sběrem, tříděním a zpracováním dat.
Publikace reflektuje významné legislativní změny k nimž došlo za poslední ob-
dobí v oblastech účetní regulace a jde i dále, neboť nastiňuje pokračující sbližo-
vání finančního účetnictví s dalšími právními předpisy, které tvoří rámec veřej-
ných financí. Koncepce publikace je zároveň založena na vzájemnostmi mezi da-
nými způsoby financování, finančního hospodaření a finančního účetnictví veřej-
ných rozpočtů. Nejen z  důvodu probíhající reformy účetnictví veřejných finan-
cí a v důsledku zavedeni Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) je 
třeba zlepšit kvalitu monitoringu a kontroly účetnictví a zajistit proces účin-
nými kontrolními mechanismy, které by napomohly dodržování účetních a kont-
rolních standardů a morálních zásad účetní a auditní profese právě ve sféře veřej-
ných rozpočtů.

ovĚŘení ÚČetní závĚrky vyBranÝCH orGanizaCí 
veŘejnéHo sektoru 460 kČ
danuše prokůpková, tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014
Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví 
a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje úvod-
ním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných udá-
lostí o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orienta-
ci v daném předmětu činnosti. Cílem příručky je popsat postupy při ověřování, 
maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základ-
ní metodiku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných orga-
nizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud uplatňova-
ných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů. Příručka je 
vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

metodiCká pomůCka k zaBezpeČení proGramu 
kvality interníHo auditu v malÝCH ÚtvareCH 
ve veŘejné správĚ  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 
návod na to, jak se vypořádat s kvalitou interního auditu, a to především s ohle-
dem 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. Pří-
ručka by se tak mohla stát užitečnou pomůckou zejména v malých útvarech in-
terního auditu ve veřejné správě. A o to především všem autorům této publika-
ce šlo.

PUBLIKACE
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K O N T A K T Y
id datové schránky: 
q7qscms

iČo: 62932632

diČ: Cz62932632

Český institut interních auditorů

karlovo náměstí 319/3

120 00 praha 2

e-mail: ciia@interniaudit.cz 

oBsazení kanCeláŘe Čiia 

Ředitel kanceláře Čiia
ing. daniel Häusler

telefon: 222 263 760; mobil: 602 131 864
e-mail: hausler@interniaudit.cz

■ ■ ■

krátkodobé vzdělávání
mgr. michaela vaculčíková 

telefon: 224 920 332 
mobil: 731 157 256

e-mail: vaculcikova@interniaudit.cz 

■ ■ ■

administrativa, účetní
zdeňka kmentová
telefon: 222 263 762
mobil: 731 157 255

e-mail: kmentova@interniaudit.cz

■ ■ ■

dlouhodobé vzdělávání
tereza Štětinová

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250

e-mail: stetinova@interniaudit.cz

■ ■ ■

Členské služby, komunikace iia, internet
petra Škvorová

telefon: 224 919 361
mobil: 731 157 252 

e-mail: skvorova@interniaudit.cz

■ ■ ■



sMluvNí pOdMíNky

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA),  
e-mailem 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 během 
dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům 
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.
Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storna objed-
návek jsou přijímány pouze e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo písemně na adresu institutu (s žá-
dostí o potvrzení). Zrušení 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 budou vždy 
uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce.

© 2018 Deloitte Česká republika

 • Pomáhá udržet si zaměstnance  
a snížit náklady na jejich fluktuaci.

 • Umožňuje zaměřit se na udržení  
nejvýkonnějších pracovníků.

 • Odpovídá na otázky, kdo  
a proč opouští společnost. 

 • Identifikuje hlavní důvody odchodu  
zaměstnanců. 

Vše na základě běžných dat společnosti  
shromážděných z různých systémů. 
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Zahajujeme 15. října 2018
více na straně 66 a na www.interniaudit.cz



INFORMACE

E-mail: ciia@interniaudit.cz
ID datové schránky: q7qscms
www.interniaudit.cz

kONtAktNí údAjE

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

kAtAlOg AkCí,
seminářů a přednášek pořádaných
čEskýM INstItutEM INtERNíCh AudItORů

září — prosinec 2018
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