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TERMÍN KONÁNÍ:
1. blok:  18.–21. října 2021
2. blok:  1.–2. listopadu 2021

CENA:
Člen ČIIA 23 500 (s DPH 28 435)
Člen ČIIA BENEFIT 19 583 (s DPH 23 695)
Nečlen ČIIA 25 500 (s DPH 30 855)

SLEVA:
Časová:
registrace do 15. září 2021 15 %

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

AKADEMIE RISK MANAGEMENTU
Ucelený vzdělávací program v oblasti řízení rizik

Akademie risk managementu je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účast-

níkům praktické znalosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, ...), přehled stěžejních rámců risk managementu a v nepo-

slední řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci.

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.

TERMÍN KONÁNÍ: 6.–8. října 2021

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 15. září 2021 15 %

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

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

„Je současná koronavirová krize příkladem správně zvládnutého rizi-
ka? Mohli jsme toto riziko předvídat a připravit se na něj? Odpovědi 
na tyto otázky a ještě mnoho dalšího o rizicích a postupech jejich 
řízení se dozvíte v ARM, která představuje unikátní program komplex-
ního vzdělávání v oblasti řízení rizik.

Dr. Antonín Šenfeld, CIA, odborný garant



TERMÍN KONÁNÍ:  
1. blok 10.–12. listopadu 2021           
2. blok 6.–8. prosince 2021

CENA: 
Člen ČIIA 31 000 Kč (s DPH 37 510)
Člen ČIIA BENEFIT 25 833 Kč (s DPH 31 258)
Nečlen ČIIA 34 000 Kč (s DPH 41 140)

SLEVA: 
Časová:
registrace do 11. října 2021 20 %

Množstevní:
každý 2. a další účastník z jedné organizace 20 %

„Důležitým prvkem programu je demonstrování a procvičování  
získaných vědomostí na příkladech. K vypracovaným příkladům 
je poté účastníkům poskytnuta individuální zpětná vazba.“
 

Ing. Jan Bukovský, odborný garant

TERMÍN KONÁNÍ:  30. listopadu – 2. prosince 2021

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 29. října 2021 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. 

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 zra-

nitelnosti, 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.

Kromě výukových materiálů účastníci získají také několik dalších pomůcek:
■  Vzorový program několika nejčastějších auditů, prováděných v oblasti 

kybernetické bezpečnosti.
■  Materiály k procvičení získaných vědomostí.
 
Program je rozdělen do dvou bloků:
I.   Základy kybernetické bezpečnosti podle obecně závazných norem  

 a potřebné základní znalosti.
II. Provedení auditu kybernetické bezpečnosti.

Naplňuje požadavek 2h CPE  
v oblasti etiky.

„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
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