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Program a další informace ZDE 

Akademie auditu kybernetické bezpečnosti je 
šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně 
provázaných samostatných seminářů, jejichž 
cílem je předat účastníkům praktické znalosti 
v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejího auditu. 
Účastníkům umožní poznat nejčastější hrozby 
a zranitelnosti, jimž jsou organizace v ČR vystaveny 
a základní způsoby obrany proti nim. Zároveň 
jim předá informace o způsobech auditování 
kybernetické bezpečnosti, v praxi používaných 
postupech i některých úskalích, jež jsou s auditem 
kybernetické bezpečnosti spojena.

Program je rozdělen do dvou bloků: 

I.    Základy kybernetické bezpečnosti podle obecně 
závazných norem a potřebné základní znalosti. 

II. Provedení auditu kybernetické bezpečnosti.

Kromě výukových materiálů účastníci získají také 
několik dalších pomůcek:

k  Vzorový program několika nejčastějších 
auditů prováděných v oblasti kybernetické 
bezpečnosti.

k  Materiály k procvičení získaných 
vědomostí.

k  Certifikát o absolvování.

Termín konání

1. blok  31. října – 2. listopadu 2022
2. blok  5.–7. prosince 2022

cena
Člen ČIIA  31 000 (s DPH 37 510)
Člen ČIIA Benefit  25 833 (s DPH 31 258)
Nečlen ČIIA  34 000 (s DPH 41 140)

Sleva
Časová sleva 15 % do 11. října 2022.
Množstevní sleva 10 % pro druhého a každého dalšího 
účastníka z jedné organizace.

Ucelený vzdělávací program v oblasti kybernetické bezpečnosti

VýběR Z TéMaT

NÚKIB – doporučení/přístup/kontroly
legislativa ke kybernetické bezpečnosti
AUDIt KB firewall
fyzická a personální bezpečnost

COBIT, ITIL cyklus řízení KB
přístupová oprávnění zabezpečení sítě

DoKUMeNtAce KB
IT rizika a analýza rizik 
postup hackera při útoku a naše obrana 
audit přístupových práv

IT architektura

„Důležitým prvkem programu je demonstrování  
a procvičování získaných vědomostí na příkla-
dech. K vypracovaným příkladům je poté účast-
níkům poskytnuta individuální zpětná vazba.“ 

Ing. Jan Bukovský
odborný garant

KONTaKT/REgiSTRacE
Tereza Bubníková
telefon: 222 263 761 
mobil: 731 157 250
e-mail: bubnikova@interniaudit.cz
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