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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
ve dnech 24.–25. dubna 2013 organizuje Český institut interních auditorů workshop pro interní auditory s názvem
„Aktuální paragrafy pro interní audit a finanční řízení“.
▲N
 a co bude workshop zaměřen?
Jak již název napovídá, tak obsahovou náplň workshopu bude tvořit zejména problematika aktuální legislativy, konkrétně
připravovaná legislativa upravující interní audit a finanční řízení. Na toto téma přednesou příspěvky také zástupci Ministerstva financí
a Ministerstva vnitra. Bude prezentován nový zákon o kontrole (Kontrolní řád), možnost elektronizace řídící kontroly, problematika
schvalování účetních závěrek, vztah interního a externího auditu a dobrá praxe nastavení systému interního auditu a finančního řízení
na Slovensku. Významný prostor je pak věnován vzájemné výměně zkušeností a diskusi mezi účastníky workshopu.
První den workshopu se budeme zabývat konkrétní legislativou, která tvoří základ pro finanční řízení a interní audit ve veřejné
správě. Druhý den workshopu bude zaměřen na výměnu zkušeností, diskusi mezi účastníky, sdělování si dobré praxe či konkrétních
problémů, se kterými se setkáváte během své činnosti.
▲ Pro koho je workshop určen?
Workshop je určen pro ty, pro které je současný zákon o finanční kontrole právním rámcem jejich činnosti, včetně procesních
pravidel dle současného zákona o státní kontrole, resp. od nového roku 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, čili vedoucí orgánů nebo organizací veřejné správy. Jejich účast na workshopu by byla k jejich prospěchu, k prospěchu jimi
řízených orgánů a organizací a ve svém důsledku i ku prospěchu celé veřejné správy.
▲K
 do na workshopu vystoupí?
Mezi vystupujícími budou zejména samotní zástupci tvůrců legislativy, kteří Vás seznámí s aktuálními novinkami, připravovanými
změnami, výklady a zavedenou praxí. Dále vystoupí 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 říci závěrem?
Přijměte naše srdečné pozvání a přijeďte do Pardubic na workshop Českého institutu interních auditorů k problematice nastavení
legislativy pro interní audit a samotného finančního řízení ve veřejné správě.

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

Ing. Daniel Häusler
ředitel kanceláře ČIIA

PROGRAM
25. 4. 2013

24. 4. 2013
8:45–9:45 	Registrace
9:45–10:00
10:00–11:30
		
11:30–12:15
		

Zahájení

8:30–9:00	Registrace
9:00–10:45

Diskusní fórum

Jan Málek, Ministerstvo financí ČR
„Nové právní úpravy finančního řízení a kontroly“

10:45–11:15	Přestávka

Danuše Prokůpková, auditorka
„Schvalování účetních závěrek – nový fenomén

11:15–12:30

Diskusní fórum

reformy“
12:30
12:15–13:00

Oběd

13:00–14:30

Marie Kostruhová, Ministerstvo vnitra

		
14:30–15:00
		

Oběd

„Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)“
Michal Hájek, DYNATECH
„Metodika výkonu řídící kontroly“

15:00–15:30 	Přestávka
15:30–16:15
		

František Molnár, Ministerstvo financí SR
„Praktické zkušenosti s fungováním Výboru
pro audit a kontrolu“

16.15–17:00
		

Tomáš Bartoš, Atlas audit
„Vztah a komunikace interního a externího
auditora“

17:00–17:10

Ukončení prvního dne workshopu

19:30	Večerní program „Číše vína“
		

hlavní partner

Kongresové centrum Pardubice

partner

mediální partner

MÍSTO KONÁNÍ

REGISTRACE

Kongresové centrum Pardubice
Masarykovo náměstí 2799
530 02 Pardubice
Kongresové centrum se nachází ve 3. patře obchodního centra
– AFI Palace Pardubice.
Použijte prosklené výtahy vedle hlavního vstupu.
CENA

Účast	

Poplatek za Workshop
24.–25. 4. 2013 


Využijte registraci online na www.interniaudit.cz, e-mailem,
faxem nebo poštou nejpozději do 20. 4. 2013 na adresu:
Český institut interních auditorů, o. s.
Karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
tel: 224 920 332, fax: 224 919 361
E-mail: workshop@interniaudit.cz
KONTAKT

Člen ČIIA bez DPH / s DPH
Nečlen ČIIA bez DPH / s DPH

Sleva časová
Při podání řádné přihlášky 
do 5. 4. 2013.	
Jednodenní účast
Pouze 24. 4. 2013 bez večerního programu
„číše vína“

Účast 24. 4. 2013 s večerním programem
„číše vína“

4100 / 4961 Kč
4500 / 5445 Kč

3500 / 4235 Kč
3900 / 4719 Kč

2300 / 2783 Kč
2700 / 3267 Kč
3000 / 3630 Kč
3400 / 4114 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.

Jana Šindelářová, e-mail: sindelarova@interniaudit.cz
Petra Škvorová, e-mail: skvorova@interniaudit.cz
telefon: 224 920 332, www.interniaudit.cz
UBYTOVÁNÍ

Hotel Labe, Masarykovo náměstí 2633, 530 02 Pardubice
Jednolůžkový pokoj 
1 300 Kč / noc
Dvoulůžkový pokoj 
1 400 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 10:00 hod.
Parkování

Soukromé parkoviště u hotelu 
120 Kč / den
Podzemní parkování 
100 Kč / celou dobu (1 výjezd)
AFI Palace Pardubice – nutno zakoupit na baru
u kongresového sálu
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.moravcova@dirbohemia.cz
Datum uzávěrky přihlášek na ubytování je 5. 4. 2013.
DOPRAVNÍ SPOJENÍ

Kongresové centrum Pardubice: http://ccafi.cz/kontakty/
Hotel Labe: http://www.hotellabe.cz/?ukaz=mapa
Dopravní spojení v Pardubicích:
http://www.dpmp.cz/mhd-pardubice/
Dopravní spojení na cestu do Pardubic a zpět: www.idos.cz

přihláška
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Firma:

Adresa:

PSČ:

Město:

Tel:

E-mail:				

					
IČO:

DIČ:

člen: ČIIA / IIA / člen partnerské organizace

STORNO PODMÍNKY:

členský příspěvek BENEFIT

zúčastním se závazně:
celého jednání workshopu
pouze jednání dne 24. 4. 2013 bez večerního programu

Bezplatné storno přijímáme písemně nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením workshopu. Při písemném
zrušení účasti na workshopu 5 pracovních dnů před zahájením 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.

pouze jednání dne 24. 4. 2013 s večerním programem

Datum:

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

Podpis:

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA UBYTOVÁNÍ HOTEL LABE ***
TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK: 5. 4. 2013

Jméno držitele (jak je uvedeno na kartě):

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

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

HOTEL Labe ***
■ 23.–24. 4. 2013
■ 24.–25. 4. 2013

Adresa pro zaslání dokladu o provedené platbě:

■ Jednolůžkový pokoj 
■ Dvoulůžkový pokoj 

1 300 Kč/noc
1 400 Kč/noc
s paní/panem …………………....………… (700 Kč/osoba)

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Email:

Tel.:

PLATEBNÍ PODMÍNKY: (hodící se zaškrtněte)
FAKTUROU – v případě platby fakturou, prosím uveďte fakturační údaje, event. další potřebné informace k vystavení faktury (č. objednávky pokud je požadováno, prodloužená splatnost 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

Důležitá upozornění!!!:
• Bez úplného předplacení není rezervace pokojů platná
• Platbu za ubytování prosím neslučujte s platbou
registračního poplatku
• Storno podmínky:
– do 5. 4. 2013
bez poplatku
– od 6. 4. do 22. 4. 2013
50 % z ceny ubytování
– od 23. 4. 2013
100 % z ceny ubytování
Vyplněnou přihlášku prosím zašlete nejpozději
do 5. 4. 2013:
• e-mailem: romana.moravcova@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:

