
TERMÍN KONÁNÍ 10.–12. května 2022

CENA
Člen ČIIA 12 900 (s DPH 15 609)
Člen ČIIA BENEFIT 8 600 (s DPH 10 406)
Nečlen ČIIA 14 900 (s DPH 18 029)

SLEVA
Časová:
registrace do 8. dubna 2022 15 %

Množstevní:
každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 %

Klíčem k výkonu interního auditu jsou lidé. Vedoucí IA již méně dělají sami 

práci interního auditora, jejich rolí je doručovat výsledky prostřednictvím 

svých lidí a zajišťovat dobré jméno interního auditu, a jeho propojení  

s organizací tak, aby přinášel užitečné výsledky. 

„Chceme sdílet praktické zkušenosti, diskutovat případové studie, 
přinášet tipy pro spolupráci s jednotlivými skupinami a propojovat 
s koncepty a modely, které osvětlí principy, co a proč funguje  
a nefunguje.“ 
 

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC a Ing. Ivo Středa, odborní garanti

KONTAKT / REGISTRACE
Mgr. Vendula Bezoušková

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250

e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

Více informací na www.interniaudit.cz

Antifraud akademie je vzdělávací program zaměřený na  říze-

ní rizika podvodného a nekalého jednání, vhodný zejména pro 

interní auditory, pracovníky compliance či risk managementu. 

V současné době probíhá aktualizace a v roce 2022 bude nabízena 

v nové podobě a to formou modulů, které si mohou účastníci kom-

binovat podle svých požadavků a potřeb. 

Akademie se bude skládat ze dvoudenního základního modu-

lu vhodného zejména pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit s ri-

zikem podvodného jednání a porozumět tomu, proč je jeho řízení 

důležité pro každou společnost, bez ohledu na velikost a zaměření. 

Účastníci získají dobré základní znalosti v oblasti prevence, detekce 

a vyšetřování podvodného jednání. 

Pro ty, kteří již určité znalosti v oblasti řízení podvodů mají, budou 

určeny čtyři jednodenní specializační moduly. Zaměřené na:

• podvodné jednání ve finančních institucích;

• anti-korupční programy a přeshraniční vyšetřování;

• forenzní datové analýzy a podvodná jednání a 

• forenzní šetření ve veřejném sektoru. 

V případě zájmu bude doplněn pátý specializační modul zaměřený 

na psychologii korporátních podvodníků a detekci lži.

Více informací s možností registrace uveřejníme na počátku  

roku 2022.

AKTUALIZUJEME

Naplňuje požadavek 2h CPE  
v oblasti etiky.



KONTAKT / REGISTRACE
Mgr. Vendula Bezoušková

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250

e-mail: bezouskova@interniaudit.cz
Více informací na www.interniaudit.cz

Akademie mediace vám přinese nový pohled na konflikty a jejich řešení. Vybaví vás základními komunikačními technikami, kterými budete 

moci nahlédnout pod pokličku sporu a přenést ho z roviny  „kdo s koho“ do roviny „win – win“.

Mediace vás naučí rozpoznat skryté skutečné potřeby všech stran sporu  

a vyjednat takové výsledné řešení, které bude v dané situaci nejlepší možné  

pro všechny, kterých se důsledky řešené věci dotýkají.

Akademie ESG 
Pod zkratkou ESG jsou zahrnuty názvy 3 oblastí Environment, Social a Governance. Společnosti
 a organizace budou muset na tyto oblasti reagovat, jiným způsobem vnímat měnící se svět nejen 
okolo samotných firem, ale i přímo uvnitř, neb řada změn se bude týkat lidských, sociálních vazeb. 
Vlastníci a vrcholné vedení společností budou myslet jinak, v souladu se strategiemi ESG. 

Jsou i instituce, ve kterých působíte připraveny na ESG změny? Interní audit bude zapojen do procesů 
ověřování rizik, která jsou spjatá s ESG. Vzrostl počet rizik a příležitostí spojených s environmentálními,  
sociálními a správními aspekty (ESG), a cíli udržitelného rozvoje. Téměř každá organizace nyní  
o odpovědném fungování ales-
poň uvažuje, některé již se odpo-
vědně a udržitelně i chovají. A jak 
je to u vás? Pokud chcete více po-
rozumět všem skutečnostem, které 
souvisí s procesy v oblastech ESG, 
je tato akademie přesně pro vás.

TERMÍN KONÁNÍ 13.–15. června 2022

CENA
Člen ČIIA 12 900 (s DPH 15 609)
Člen ČIIA BENEFIT 8 600 (s DPH 10 406)
Nečlen ČIIA 14 900 (s DPH 18 029)

SLEVA
Časová: 
registrace do 13. května 2022 15 %

Množstevní: 
každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 %

TERMÍN KONÁNÍ 30. května – 2. června 2022

CENA 
Člen ČIIA 17 900 (s DPH 21 659)
Člen ČIIA BENEFIT 12 900 (s DPH 15 609)
Nečlen ČIIA 20 900 (s DPH 25 289)

SLEVA
Časová: 
registrace do 29. dubna 2022 15 %

Množstevní: 
každý 2. a další účastník z jedné organizace 10 %

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost využití  
jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

D ů s to j n é  ř e š e n í  s p o r n ýc h  s i t u ac í

„Spor vás neohrožuje. Spor vám ukazuje, že je potřeba se na něco  
podívat tak, aby vás to neohrozilo do budoucna.“ 

JUDr. Radka Medková, odborná garantka

„ESG vás už nebude překvapovat.“ 
 

Ing. Radek Ščotka, MBA, odborný garant
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