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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 23.–24. dubna 2014 organizuje Český institut interních auditorů workshop nejen pro interní auditory s názvem 
„Benchmarking nejen auditní činnosti ve veřejné správě“. 

▲  Na co bude workshop zaměřen a kdo vystoupí?
Jak již název napovídá, tak obsahovou náplň workshopu bude tvořit zejména problematika (nejen) interního auditu na různých 
úrovních ve vzájemném porovnávání a výměny zkušeností, benchmarkingu. Na toto téma přednesou příspěvky zástupci z oblasti 
auditu prostředků ze strukturálních fondů EU, zástupci z krajských úřadů a měst. Také zazní, jak vypadá porovnání úrovně 
interního auditu v jiných evropských zemí z pohledu nadnárodní poradenské společnosti. 
Chceme navázat na dobrou praxi z předchozích workshopů a zařadíme do časového schématu diskusní skupiny, jejichž témata 
budete vybírat přímo vy, co je pro vaši praxi v současnosti klíčové a jaké téma by bylo konkrétně přínosem pro vás, a to 
prostřednictvím dotazníků, které rozešleme v nejbližším období. Se svými zkušenostmi a aktuálním pohledem na výkon interního 
auditu se s Vámi podělí bývalí interní auditoři, dnes převážně manažeři, jejichž pohled může být i překvapením. 
Druhý den workshopu se budeme zabývat diskutabilními tématy a to konkrétně jaký vliv má současná legislativa v oblasti svobodného 
přístupu k informacím a to ve vztahu ke zveřejňování zpráv z interního auditu. Na závěr chceme zařadit diskusi, zda má interní audit 
vykonávat také jiné činnosti a pokud ano, tak konkrétně jaké a s jakými pojistkami pro zachování objektivního pohledu.
Výrazný prostor dáváme na diskusi mezi účastníky, sdělování si dobré praxe či konkrétních problémů, se kterými se setkáváte 
během své činnosti.

▲  Pro koho je workshop určen?
Pro ty, kterým je současný zákon o finanční kontrole právním rámcem jejich činnosti, včetně procesních pravidel dle zákona 
o kontrole, čili minimálně pro interní auditory a kontrolory ze všech orgánů a organizací veřejné správy. Nicméně, je to určeno také 
pro ty, kteří své činnosti podle tohoto zákona provádí, tedy vedoucí orgánů nebo organizací veřejné správy. Účast na workshopu bude 
k jejich prospěchu, jimi řízených orgánů a organizací a ve svém důsledku pomůže celé veřejné správě.

▲  Kdo na workshopu vystoupí?
Mezi vystupujícími budou zejména Vaši kolegové, kteří mají s oblastí finančního řízení a interního auditu velké zkušenosti, o něž se 
s Vámi podělí.
Konkrétní programovou náplň naleznete na našich stránkách www.interniaudit.cz.

▲  Co si odnesete? 
Mimo neformální komunikace a nových kontaktů na své kolegy hlavně informace z jiných útvarů, oddělení interního auditu. 
Získáte informace o tom, jak se (nejen) interní audit realizuje u někoho jiného než u Vás. 

▲  Co říci závěrem? 
Přijměte naše srdečné pozvání a přijeďte „pracovat“ do Liberce na workshop Českého institutu interních auditorů k problematice 
(nejen) interního auditu a jeho vzájemného porovnávání a výměny zkušeností. Na tento workshop navážou také další akce sekce 
veřejné správy ČIIA se zaměření výměny zkušeností a dobré praxe mezi interními auditory ve veřejné správě.

    Ing. Daniel Häusler
    ředitel kanceláře ČIIA
  

Ing. František Beckert, CIA 
Předseda Výboru Sekce veřejné 
správy při ČIIA
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program 

 23. 4. 2014

 8:45–9:45 registrace
 9:45–10:15  Zahájení
 10:15-10:45 jitka kazimírová a jiří machát, deloitte   
  „Benchmarking v praxi“ 
 10:45–11:15   František Beckert, auditní orgán, ministerstvo 

financí
   „Benchmarking mezi auditory strukturálních 

fondů“

 11:15–11:35   přestávka

 11:35–12:05    věra Štembírková, Krajský úřad Olomouckého 
kraje  „Benchmarking podle krajských 
auditorů“

 12:05–12:40    věra Likešová, město Říčany 
Libuše habartová, město Uherské hradiště 
„Benchmarking jiných činností“

 12:40–13:40   Oběd

 13:40–15:40   práce v diskusních skupinách nad tématy:              

 15:40–16:10   přestávka

 16:10–17:30    panelová diskuse:  
„Včera auditor, dnes manažer, zítra...?“

  jan Zahradníček, starosta obce mendlov
  petra plevová, agentura poznání
  milan servít, Krajský úřad libereckého kraje

 17:30–17:40   Ukončení prvního dne workshopu

 19:30    večerní program „Číše vína“
  Hotel Babylon

24. 4. 2014

    8:30–9:00      registrace
    9:00–10:45     Závěry skupinových prací – vyhodnocení 

a prezentace

   10:45–11:15   přestávka

   11:15–12:00   přednáška v jednání
   12:00–13:00   přednáška v jednání
   13:00–13:10   Ukončení workshopu

             13:10    Oběd

 ➊ interní audit a veřejnosprávní kontrola

 ➋ další činnosti vykonávané interním auditem

 ➌ Zkušenost z auditu veřejných zakázek

 ➍ Zkušenost z auditu řídící kontroly

 ➎  role interního auditu v praxi při schvalování 

účetní závěrky

 ➏ přístup k zahajování interního auditu

 ➐ prezentace výsledků interního auditu

 ➑ Zveřejňování zpráv z interního auditu

 ➒ archivace dokumentace z interního auditu

 ➓ interní audit a protikorupční strategie
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místo konání 
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2

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

cena
Účast  Člen ČIIA bez DPH / s DPH 
 Nečlen ČIIA bez DPH / s DPH
Poplatek za Workshop 
23.–24. 4. 2014  4 100 / 4 961 Kč

4 500 / 5 445 Kč 

Sleva časová  
Při podání řádné přihlášky  3 500 / 4 235 Kč  
do 31. 3. 2013  3 900 / 4 719 Kč

Jednodenní účast
Pouze 23. 4. 2014 bez večerního programu „číše vína“
 2 300 / 2 783 Kč

2 700 / 3 267 Kč
Účast 23. 4. 2014 s večerním programem „číše vína“
 3 000 / 3 630 Kč

3 400 / 4 114 Kč

Členský příspěvek BENEFIT
V případě členského příspěvku BENEFIT Vám bude poskytnuta 
15% sleva z příslušného poplatku za  workshop.

Množstevní sleva
Počínaje 3. účastníkem získává organizace 5 % slevu
z příslušného konferenčního poplatku.

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

registrace
Využijte registraci online na www.interniaudit.cz, e-mailem,
faxem nebo poštou nejpozději do 21. 4. 2014 na adresu:
Český institut interních auditorů, o. s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
E-mail: workshop@interniaudit.cz

kontakt
Jana Šindelářová, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz
Petra Škvorová, e-mail: skvorova@interniaudit.cz
telefon: 224 919 361, www.interniaudit.cz

uBYtování
1. HoTEL BaByLoN ****, Nitranská 415/1, 460 12 Liberec
Jednolůžkový pokoj   1 600 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj   2 800 Kč / noc
Cena ubytování je uvedena vč. bufetové snídaně, DPH a místních 
poplatků. Dále jsou v ceně zahrnuty neomezené vstupy do Aquaparku 
- nově k dispozici i saunový svět, Lunaparku a IQparku (možno využít 
i v den odjezdu). Do hotelu je možné najíždět od 14:00 hod. Pokoje 
nutno opustit do 10:00 hod. Parkování– kryté garáže – 120 Kč vč. 
DPH / místo a den

2. HoTEL arENa ***,  Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec
Jednolůžkový pokoj  920 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj  1640 Kč/noc
Cena ubytování je uvedena vč. bufetové snídaně, DPH a místních 
poplatků. Do hotelu je možné najíždět od 14:00 hod. Pokoje nutno 
opustit do 11:00 hod. Parkování – pro ubytované hosty na nekrytém 
hotelovém parkovišti zdarma

reZervace uBYtování
Rezervaci ubytování zajišťuje cestovní kancelář D.I.R. Bohemia 
(viz. přiložené přihlášky na ubytování).  
Využijte on-line registraci na workshopovém webu  
www.interniaudit.cz nebo vyplněnou přihlášku zašlete  
na e-mail: romana.prochazkova@dirbohemia.cz
Datum uzávěrky přihlášek na ubytování je 8. 4. 2014.

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

příjmení: jméno: titul:

Firma: adresa:

psč: město:

tel: e-mail:    

     

ičo: dič:

člen: čiia/iia/člen partnerské organizace

členský příspěvek BeneFit

Zúčastním se ZávaZně:

celého jednání workshopu 

pouze jednání dne 23. 4. 2014 bez večerního programu

pouze jednání dne 23. 4. 2014 s večerním programem

Datum: Podpis: 

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

Tuto nascanovanou přihlášku prosím pošlete na email: 
workshop@interniaudit.cz 

výBěr témat diskusních skupin
(zaškrtněte jedno hlavní téma a jedno náhradní téma  
– pro případ obsazení kapacity vybraného hlavního tématu):

1. interní audit a veřejnosprávní kontrola
2. další činnosti vykonávané interním auditem
3. Zkušenost z auditu veřejných zakázek
4. Zkušenost z auditu řídící kontroly
5.  role interního auditu v praxi při schvalování  

účetní závěrky
6. přístup k zahajování interního auditu
7. prezentace výsledků interního auditu
8. Zveřejňování zpráv z interního auditu
9. archivace dokumentace z interního auditu
10. interní audit a protikorupční strategie

storno podmínkY: 
Bezplatné storno přijímáme písemně nejpozději do 10 pra-
covních dnů před zahájením workshopu. Při písemném 
zrušení účasti na workshopu 5 pracovních dnů před zaháje-
ním činí storno 50 %. 2 pracovní dny před zahájením činí 
storno 70 %. 1– 0 pracovní den před zahájením činí storno 
100 %. S výše uvedenými storno podmínkami souhlasím.
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ZávaZná přihLáŠka  
uBYtování hoteL BaBYLon ****, hoteL arena ***
TErMÍN UZÁVĚrKy PŘIHLÁŠEK: 8. 4. 2014

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

HoTEL	 ■ Babylon ****  ■ arena ***
■ 22.–23. 4. 2014 
■ 23.–24. 4. 2014
■ Jednolůžkový pokoj    1 600 Kč/noc 920 Kč/noc
■  Dvoulůžkový pokoj    2 800 Kč/noc  1 640 Kč/noc 

s paní/panem 
  …………………....………................................................…  

Jméno:
Příjmení:
Titul: Tel.:
Email: 

pLateBní podmínkY: (hodící se zaškrtněte)

Fakturou – v případě platby fakturou, prosím uveďte fak-
turační údaje, event. další potřebné informace k vystavení fak-
tury (č. objednávky pokud je požadováno, prodloužená splat-
nost atd):

Firma: 
Adresa: 
IČO: 
DIČ: 

kreditní kartou 
 Zplnomocňuji D.I.R. Bohemia, s.r.o. k inkasu částky 
__________ Kč z mé platební karty – formou „mail order“ 
(tzn. provedení transakce bez přítomnosti platební karty). 
Doklad o provedené platbě Vám bude zaslán na Vámi udanou 
adresu, nebo si jej bude možné vyzvednout u pořadatele 
v místě konání konference.
■  VISA
■  EUROCARD/MASTERCARD
■  AMERICAN EXPRESS 

Jméno držitele (jak je uvedeno na kartě):

Číslo karty:
Doba platnosti:
CVC Kód*: 
*CVC kód jsou 3 poslední číslice čísla, které je uvedeno nad 
podpisovým pruhem na zadní straně karty

adresa pro zaslání dokladu o provedené platbě: 

Důležitá upozornění!!!: 
•	 Bez	úplného	předplacení	není	rezervace	pokojů	platná	
•	 	Platbu	za	ubytování	prosím	neslučujte	s	platbou	

registračního poplatku 
•	 Storno	podmínky:	
– do 8. 4. 2014  bez poplatku
– od 9. 4. do 14. 4. 2014  50 % z ceny ubytování
– od 15. 4. 2014  100 % z ceny ubytování

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději  
do 8. 4. 2014:
•	 e-mailem:	romana.prochazkova@dirbohemia.cz 
•	 faxem:	+420	233	325	167
Po obdržení Vaší přihlášky Vám bude zasláno potvrzení 
rezervace. 

Ubytování zajišťuje: 
CK D.I.R. Bohemia, s.r.o., www.dirbohemia.cz 
Za Zahradou 1 / Břevnov 1053, 162 00, Praha 6,  
tel.: +420 235 350 750

Datum: Podpis: 


