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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

před rokem jsem začínal své slovo, že „rokem 2020 vstupuje Český institut interních auditorů 
do roku, který je pro něj velmi významný“, ale to jsem vůbec netušil, jak významný a zajímavý 
tento rok bude. Jako mávnutím kouzelného proutku se v březnu situace diametrálně změni-
la a před námi vyvstaly jak určité komplikace, tak ale i nové výzvy. Prezenční akce jsme rušili, 
jejich termíny měnili, ale na druhou stranu jsme se významně objevili v on-line a digitálním 
prostoru, které skýtá nové možnosti a příležitosti. 

Co nového vám přinášíme? Nový termín mezinárodní konference a věřím, že květen 2021 je tím 
správným termínem. V oblasti vzdělávání bych rád upozornil na novou Akademii mediace pro interní auditory a ur-
čité posílení vzdělávání pro finanční sektor. V Katalogu naleznete 35 nových seminářů a 7 nových lektorů. 

Důležitou novinkou je změna cenové politiky u certifikace CIA, kde jsme významně snížili registrační poplatek 
a věříme, že tím zvýšíme atraktivitu celosvětově uznávané certifikace a více ji zpřístupníme novým zájemcům.

Děkuji vám za dosavadní přízeň, všem lektorům za spolupráci a kolegyním z kanceláře za to, že jsme tento rok 
společně zvládli.

Z kanceláře ČIIA vám přejeme krásné svátky a klidný rok 2021.

Daniel Häusler
Ředitel kanceláře ČIIA

Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se  
započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje  
den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení.

0 % – nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce
50 % – 4–3 pracovní dny před zahájením akce
70 % – 2–1 pracovní dny před zahájením akce
100 % – méně než 1 den před zahájením akce

Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 
14 dní od data vystavení. Doručená přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník sou-
hlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře:
■  Při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu.
■  Při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva:
 ■  Od 3 účastníků včetně – sleva 5 %.
 ■   Od 5 účastníků včetně – sleva 15 %.
 ■  Od 10 účastníků včetně – sleva 20 %.

StOrnO POPlAtky

PlAtby

Slevy
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Začátek všech akcí je v 09.00 hodin, registrace začíná půl hodiny před začátkem akce.  
U celodenních seminářů je v době od 12.00 do 13.00 hodin plánována přestávka na oběd.

Adresa konání seminářů: 
Český institut interních auditorů 
karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2, 1. patro

Přihlášky lze podávat on-line na www.interniaudit.cz, e-mailem nebo poštou. 
Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze na vyžádání e-mailem.

ZDeňkA Zmek kmentOvá
telefon: 222 263 762, mobil: 602 226 572, e-mail: prihlasky@interniaudit.cz

POUŽItÉ ZkrAtky

ORgANIZAČNí POKyNy

kAlenDárIUm – I. POlOletí 2021

leDen
21000 5. 1. 2021 Praktická aplikace DPH v roce 2021 Olga Holubová Web   17
21001 13. 1. 2021 Restart aneb motivace v novém roce Hana Ondrušková Web   17
21002 20. 1. 2021 Balzám na nervy – jak získat klid a nadhled i v nelehkých situacích Hana Ondrušková Web   18
21003 27. 1. 2021 Audit outsourcingu Miloslav Rut Web   18
21004 27. 1. 2021 Umění říkat NE a vymezit si hranice Hana Ondrušková Web   18
21005 28. 1. 2021 Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Rodan Svoboda Web  19
21006 28. 1. 2021 Analýza dat v MS Excel Alex Vinšů Web  19
21007 28. 1. 2021 Metodika ITIL®4 řízení služeb  Vladimír Krůta Web  20
 
únOr
21008 2. 2. 2021 Měření a zvládání rizik Jiří Dudorkin Web  20
21009 3. 2. 2021 Restart aneb motivace v novém roce Hana Ondrušková   21
21010 4. 2. 2021 Konec nejistoty s gDPR aneb obstáli byste při kontrole Úřadu  Stanislav Klika, 
  pro ochranu osobních údajů? Roman Mrkvička Web  21
21011 5. 2. 2021 Interní hodnocení kvality IA v souladu se standardem 1300  Rodan Svoboda Web  22
21012 5. 2. 2021 Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může  
  vytěžit interní auditor Ladislav Rafaj  22
21013 8. 2. 2021 Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Petr Sikora  23
21014 9. 2. 2021 Audit AML Stanislav Klika Web  23
21015 10. 2. 2021 Nastavení procesu řídící kontroly při čerpání rozpočtových  
  prostředků v orgánu veřejné správy Klára Sýkorová Web  24
21016 10. 2. 2021 Smrtelné hříchy v komunikaci Hana Ondrušková Web   24
21017 11. 2. 2021 gDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců Jana Horáčková,  
   Radek Ščotka Web  24
21018 11.–12. 2. 2021 Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Jan Chmelík Web  25
21019 12. 2., 15. 2. 2021 3E v číslech – Nákladově užitkové metody Michal Svoboda Web  26
21020 17. 2. 2021 Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou  
  nezávislou validací Stanislav Klika Web   27
21021 17. 2. 2021 Etický kodex interního auditora Petr Vácha Web  28
21022 18. 2. 2021 Audit systému řízení bezpečnosti informací v organizaci –  
  případová studie Klára Sýkorová Web  28
21023 18. 2. 2021 Plánování v interním auditu – od strategie až  
  po každodenní činnost Radek Kánský Web  28
21024 19. 2. 2021 Zákon o kontrole se zaměřením na protokol o kontrole  
  a kontrolní zjištění Zdeňka Liv Prokšová  29
21025 19. 2. 2021 Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity,  
  Disaster recovery) Vladimír Krůta  29
21026 22. 2. 2021 Právní úprava placení Markéta Hálová Web   30
21027 23. 2. 2021 Představení a práce s Power BI Jakub Matějů Web  30
21028 23. 2. 2021 Jak na audit procesu nákupu Petr Barnat Web  31
21029 24. 2. 2021 Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti Igor Barva, Petr grešl,  
   Richard Michálek Web  31
21030 25. 2. 2021 Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů Alex Vinšů Web  32
21031 26. 2. 2021 Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA Rodan Svoboda Web  32

KRÁTKODOBÉ AKCE

Web

– nová akce/seminář
– webinář
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břeZen
21032 1. 3. 2021 Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací Květa Balgová Web  32
21033 1. 3. 2021 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová  33
21034 1. 3. 2021 Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) Jiří Taišl  34
21035 2. 3. 2021 Auditní Interview Milan Kryštof Čech     34
21036 2. 3. 2021 Empatická komunikace Jana Rambousková   35
21037 3. 3. 2021 Finanční audit majetku prakticky krok za krokem  
  pro organizační složky státu, územně samosprávné celky  
  a příspěvkové organizace Pavel Bláha  36
21038 3. 3. 2021 IT audit ve finančních institucích  Miloslav Rut   36
21039 4. 3. 2021 Audit protikorupčních opatření organizace Hana Žufanová  37
21040 4. 3. 2021 Audit personálních rizik Jan Urban  38
21041 4. 3. 2021 Zavedení procesu monitorování nápravných opatření  Ladislava Slancová, 
  z interních auditů a kontrol fondů EU Šárka Hartychová Web  38
21042 5. 3. 2021 Audit kamerových systémů (CCTV) Stanislav Klika, Jakub Matějů  Web  39
21043 8. 3. 2021 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Petr Sikora  40
21044 8. 3.–9. 3. 2021 Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora Radek Ščotka Web  40
21045 9. 3. 2021 Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  Vladimír Krůta, 
  a normami Jiří Weinberger  41
21046 10. 3. 2021 Jak zapojit funkci compliance do vnitřního kontrolního  
  systému organizace Pavel Koukal  42
21047 10. 3. 2021 Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné  
  správy – případová studie Klára Sýkorová Web  42
21048 11. 3. 2021 Autentické veřejné vystupování Jiří Weinberger Web  43
21049 11. 3. 2021 Jak na to, aby se zaměstnanci neobrátili na ÚOOÚ Luděk gulázsi,  
   Rodan Svoboda   44
21050 12. 3. 2021 Člověk – největší bezpečnostní riziko Radek Kučera  44
21051 12. 3., 15. 3. 2021 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby Michal Svoboda Web   45
21052 15. 3. 2021 Hodnocení kvality auditu se zohledněním  
  mezinárodních standardů Rodan Svoboda  46
21053 15. 3. 2021 „Když jde do tuhého“ – sdělování kritiky a řešení  
  vyhrocených situací  Hana Ondrušková   46
21054 16. 3. 2021 Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci  Martin Fleischmann,  
  v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni Martin Mužný,  
   Kateřina Pscherová 47
21055 16. 3. 2021 Jak posoudit úroveň VKS Petr Barnat   47
21056 17. 3. 2021 Praktický úvod do projektového řízení Vladimír Pucholt   48
21057 18. 3. 2021 Komplexní řízení rizik od A do Z Jiří Dudorkin Web  49
21058 22. 3. 2021 Audit gDPR Stanislav Klika Web  50
21059 24. 3. 2021 Personální audity Jan Urban Web  50
21060 24. 3. 2021 Uplatnění principů 3E při čerpání rozpočtových prostředků  
  v orgánu veřejné správy Klára Sýkorová Web   51
21061 25. 3. 2021 Pokročilý reporting – MS Power BI Desktop Alex Vinšů  51
21062 25. 3. 2021 Organizační audity Jan Urban Web  52
21063 26. 3. 2021 Audit přístupových práv do IT systémů Igor gricinko, Michal Hric  52
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21064 29. 3. 2021 ETIKETA pro každý den a pro kancelář Hana Ondrušková  53
21065 29.–30. 3. 2021 Osm lekcí ze základů interního auditu Jana Báčová, Rodan Svoboda  54
21066 31. 3. 2021 Využití MS Excel při analýze dat z hlavní knihy Igor Barva, Petr grešl  Web  55
 
DUben
21067 6. 4. 2021 Manažerská kontrola a podpora, zpětná vazba, proč  
  kontrolovat a co podporovat Alena Jáchimová Web  55
21068 7. 4. 2021 Whistleblowing v rámci vnitřního kontrolního systému  
  a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů  
  pro oznamování Pavel Koukal Web  56
21069 7. 4. 2021 Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami Luděk Vajner  56
21070 8. 4. 2021 Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis  
  kontrolních zjištění Michal Sklenář  57
21153 8. 4. 2021 FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik     Jaroslav Maňas Web  57 
21071 8. 4. 2021 Audit vnitřního kontrolního systému Šárka Hartychová,  
   Ladislava Slancová   58
21072 8. 4. 2021 Metodika ITIL®4 řízení služeb  Vladimír Krůta  58
21073 9. 4. 2021 Prověření mzdové oblasti v organizaci Jan Chmelík  59
21074 9. 4. 2021 Zákon o praní špinavých peněz a jeho očekávané změny  
  v roce 2021 Martina Chrástková  59
21075 9. 4. 2021 Jak na audit BOZP, PO a OŽP Petr Barnat   60
21076 12. 4. 2021 Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické  
  bezpečnosti Tomáš Krejčí  60
21077 12. 4. 2021 Jak na audit vnitřního kontrolního systému u příspěvkových  
  organizací bez auditora? Rodan Svoboda  60
21078 13. 4. 2021 Kontrola a audit provozních výdajů Miroslava Pýchová  61
21079 13. 4. 2021 Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního  
  auditora Martina Křešťáková Web  62
21080 14. 4. 2021 Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona  
  č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování  
  v právních vztazích  Petr Vácha  62
21081 14. 4. 2021 Vyšetřování podvodů v rámci organizace Tomáš Hořejší  63
21082 15. 4. 2021 Tvorba a implementace personálního manuálu organizace Jan Urban   64
21083 16. 4. 2021 Balzám na nervy – jak získat klid a nadhled i v nelehkých  
  situacích Hana Ondrušková   64
21084 19. 4. 2021 Změny zákona o zadávání veřejných zakázek Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová   65
21085 19. 4. 2021 Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách  
  právních předpisů Jiří Taišl  66
21086 20. 4. 2021 Autentické veřejné vystupování Jiří Weinberger  66
21087 21.–22. 4. 2021 Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi Petr Novotný, Radek Ščotka  67
21088 22. 4. 2021 Interní audit krok za krokem Ladislava Slancová   68
21089 22. 4. 2021 Jak na audit procesu investic Petr Barnat Web  68
21090 28. 4. 2021 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola  
  v subjektech veřejné správy Pavel Bláha  68

kAlenDárIUm – I. POlOletí 2021
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21091 28. 4. 2021 Audit vnitřní komunikace v organizaci Jan Urban  69
21092 29. 4. 2021 Interní audit založený na datové analytice David Korniet,  
   gabriela Tvrdíková Web  70
21093 29. 4. 2021 gDPR a compliance program Luděk gulázsi,  
   Rodan Svoboda  70
21094 29. 4. 2021 Pokročilý reporting – MS Excel a doplněk PowerPivot Alex Vinšů  71
21095 30. 4. 2021 Princip fungování veřejné správy v ČR Zdeňka Liv Prokšová   71
 
květen
21096 3. 5. 2021 Zásady regulace platebního styku se zaměřením  
  na licenční proces Denisa Jindřichová   72
21097 3. 5. 2021 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ondřej Hartman  72
21098 3. 5. 2021 Audit integrovaného systému řízení ICT Jiří Štěrba  73
21099 4. 5. 2021 Smrtelné hříchy v komunikaci Hana Ondrušková   74
21100 4. 5. 2021 3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou Michal Svoboda  74
21101 5. 5. 2021 Řízení bezpečnosti informací v oblasti dodavatelských vztahů Igor Barva, Petr grešl  75
21102 5. 5. 2021 Jak na audit procesu finance Petr Barnat   76
21103 6. 5. 2021 Jak pohlížet na zprávy z externích auditů  
  kvality úřadu/organizace Hana Žufanová  76
21104 6. 5. 2021 Co by auditor měl znát před auditem řídícího  
  a kontrolního systému Rodan Svoboda  76
21105 6. 5. 2021 Kontrola na místě – nelehká praxe Jan Roubínek Web  77
21106 6. 5. 2021 Vzdálené připojení a minimalizace kybernetických hrozeb  
  při práci z domova Jan Bukovský  78
21107 10. 5. 2021 Zákon o střetu zájmů Květa Balgová Web  78
21108 10. 5. 2021 Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné František Orság  79
21154 11. 5. 2021 Využití Six Sigma nástrojů v IA Jaroslav Maňas 79
21109 11. 5. 2021 Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu  
  interního auditora Martina Křešťáková  80
21110 12. 5. 2021 Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Veronika Jeřábková  80
21111 12.–13. 5. 2021 Flexibilní formy zaměstnání podle zákoníku práce  Jana Horáčková, 
  a spolupráce s OSVČ pohledem právníka a interního auditora Radek Ščotka  81
21112 13. 5. 2021 Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace Jan Urban Web  82
21113 14. 5. 2021 Audit inventarizace majetku a závazků – případová studie Jan Špaček  82
21114 14. 5., 17. 5. 2021 3E v číslech – Plánování investic ÚSC Michal Svoboda Web  83
21115 18. 5. 2021 Registr smluv očima auditora Petra Krupská Web  84
21116 19. 5. 2021 Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu Petr Hornych  84
21117 20. 5. 2021 Selfmanagement Jana Rambousková   85
21155 20. 5. 2021 FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik Jaroslav Maňas 85 
21118 20. 5. 2021 Komplexní řízení rizik od A do Z Jiří Dudorkin  86
21119 21. 5. 2021 Audit výkonnosti v orgánech veřejné správy Zdeňka Liv Prokšová   86
21120 24. 5. 2021 Podvod, aneb co s tím Kateřina Schovánková-Nejedlá, 
   Martin Dohnal    87
21121 24.–25. 5. 2021 Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi Radek Ščotka  87
21122 25. 5. 2021 Jak na audit osobních nákladů a cestovních náhrad Jan Procházka,  
   Pavel Folkman    88

21123 27. 5. 2021 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole  
  příspěvkové organizace Petr Sikora  88
21124 31. 5. 2021 Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování,  
  hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola  
  v subjektech veřejné správy Pavel Bláha  89
21125 31. 5. 2021 Jak na audit procesu údržby Petr Barnat Web  89
21126 31. 5. 2021 Využití rámce COSO IC v interním auditu Rodan Svoboda  90
21127 31. 5. 2021 Vedení zaměstnanců Luděk Vajner  90
 
Červen
21128 1. 6. 2021 Veřejné zakázky malého rozsahu Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová  91
21129 1.–3. 6. 2021 Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou  
  specialisty IT Jan Bukovský  92
21130 2. 6. 2021 Hospodaření a nakládání se státním majetkem Petr Vácha  93
21131 3. 6. 2021 Kontrola a audit výdajů na platby a mzdy Miroslava Pýchová  94
21132 4. 6. 2021 Metody výběru vzorků pro účely auditu Alex Vinšů  94
21133 4. 6. 2021 Marketing v interním auditu – uplatnění zákaznického přístupu Radek Kánský  95
21134 7. 6. 2021 Umění říkat NE a vymezit si hranice Hana Ondrušková   95
21135 8. 6. 2021 Řízení rizik Stanislav Klika Web  95
21136 8. 6. 2021 Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu Michal Svoboda  96
21137 10. 6. 2021 Plány interního auditu v územní samosprávě Eva Klímová, Rodan Svoboda  96
21138 11. 6. 2021 Systémové myšlení aneb identifikace problému v souvislostech Jakub Matějů Web   97
21139 14. 6. 2021 Whistleblowing a interní audit Rodan Svoboda   98
21140 14. 6. 2021 Jak účinně formulovat auditní zprávy František Orság  98
21141 15. 6. 2021 Vedení výběrového rozhovoru Luděk Vajner  99
21142 16.–17. 6. 2021 Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces  
  odhalování podvodů Radek Ščotka  99
21143 17. 6. 2021 Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
  o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ  
  č. 3 z roku 2016 Metodika veřejného nakupování Pavel Bláha  100
21144 18. 6. 2021 MS Excel jako užitečný pomocník auditora Roman Mrkvička,  
   Michael Zentrich  100
21145 21. 6. 2021 Konflikty jako příležitost Alena Jáchimová  101
21146 22. 6. 2021 Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi  
  nemělo uniknout Ondřej Hartman  102
21147 23. 6. 2021 Program kvality interního auditu a jeho využití  
  pro každodenní práci auditorů Rodan Svoboda  102
21148 23. 6. 2021 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle  
  Zákona č. 134/2016 Sb. Pavel Bláha  103
21149 23. 6. 2021 Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Jan Chmelík  103
21150 24. 6. 2021 Audit dle zákona o kybernetické bezpečnosti –  
  případová studie Klára Sýkorová Web  104
21151 24. 6. 2021 Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávání  
  veřejných zakázek Pavel Bláha  104
21152 29. 6. 2021 Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace Miloslav Kvapil  104

kAlenDárIUm – I. POlOletí 2021

KRÁTKODOBÉ AKCE
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leden

21000 5. 1. 2021 Praktická aplikace DPH v roce 2021 Olga Holubová WeB   17

21001 13. 1. 2021 Restart aneb motivace v novém roce Hana Ondrušková WeB   17

21002 20. 1. 2021 Balzám na nervy – jak získat klid a nadhled i v nelehkých situacích Hana Ondrušková WeB   18

21003 27. 1. 2021 Audit outsourcingu Miloslav Rut WeB   18

21004 27. 1. 2021 Umění říkat NE a vymezit si hranice Hana Ondrušková WeB   18

21005 28. 1. 2021 Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Rodan Svoboda WeB  19

21006 28. 1. 2021 Analýza dat v MS Excel Alex Vinšů WeB  19

21007 28. 1. 2021 Metodika ITIL®4 řízení služeb  Vladimír Krůta WeB  20

 

únor

21008 2. 2. 2021 Měření a zvládání rizik Jiří Dudorkin WeB  20

21010 4. 2. 2021 Konec nejistoty s GDPR aneb obstáli byste při kontrole Úřadu  Stanislav Klika, 

  pro ochranu osobních údajů? Roman Mrkvička WeB  21

21011 5. 2. 2021 Interní hodnocení kvality IA v souladu se standardem 1300  Rodan Svoboda WeB  22

21014 9. 2. 2021 Audit AML Stanislav Klika WeB  23

21015 10. 2. 2021 Nastavení procesu řídící kontroly při čerpání rozpočtových  

  prostředků v orgánu veřejné správy Klára Sýkorová WeB  24

21016 10. 2. 2021 Smrtelné hříchy v komunikaci Hana Ondrušková WeB   24

21017 11. 2. 2021 GDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců Jana Horáčková,  

   Radek Ščotka WeB  24

21018 11.–12. 2. 2021 Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Jan Chmelík WeB  25

21019 12. 2., 15. 2. 2021 3E v číslech – Nákladově užitkové metody Michal Svoboda WeB  26

21020 17. 2. 2021 Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou  

  nezávislou validací Stanislav Klika WeB  27

21021 17. 2. 2021 Etický kodex interního auditora Petr Vácha WeB  28

21022 18. 2. 2021 Audit systému řízení bezpečnosti informací v organizaci –  

  případová studie Klára Sýkorová WeB  28

21023 18. 2. 2021 Plánování v interním auditu – od strategie až  

  po každodenní činnost Radek Kánský WeB  28

21026 22. 2. 2021 Právní úprava placení Markéta Hálová WeB   30

21027 23. 2. 2021 Představení a práce s Power BI Jakub Matějů WeB  30

21028 23. 2. 2021 Jak na audit procesu nákupu Petr Barnat WeB  31

21029 24. 2. 2021 Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti Igor Barva, Petr Grešl,  

   Richard Michálek WeB  31

21030 25. 2. 2021 Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů Alex Vinšů WeB  32

21031 26. 2. 2021 Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA Rodan Svoboda WeB  32

 

Březen

21032 1. 3. 2021 Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací Květa Balgová WeB  32

21041 4. 3. 2021 Zavedení procesu monitorování nápravných opatření  Šárka Hartychová, 

  z interních auditů a kontrol fondů EU Ladislava Slancová WeB  38

WeBináře – i. pololetí 2021

KRÁTKODOBÉ AKCE

WeBináře – i. pololetí 2021

KRÁTKODOBÉ AKCE

21042 5. 3. 2021 Audit kamerových systémů (CCTV) Stanislav Klika, Jakub Matějů  WeB  39

21043 8. 3. 2021 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Petr Sikora  40

21044 8. 3.–9. 3. 2021 Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora Radek Ščotka WeB  40

21047 10. 3. 2021 Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné  

  správy – případová studie Klára Sýkorová WeB  42

21048 11. 3. 2021 Autentické veřejné vystupování Jiří Weinberger WeB  43

21051 12. 3., 15. 3. 2021 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby Michal Svoboda WeB   45

21057 18. 3. 2021 Komplexní řízení rizik od A do Z Jiří Dudorkin WeB  49

21058 22. 3. 2021 Audit GDPR Stanislav Klika WeB  50

21059 24. 3. 2021 Personální audity Jan Urban WeB  50

21060 24. 3. 2021 Uplatnění principů 3E při čerpání rozpočtových prostředků  

  v orgánu veřejné správy Klára Sýkorová WeB   51

21062 25. 3. 2021 Organizační audity Jan Urban WeB  52

21066 31. 3. 2021 Využití MS Excel při analýze dat z hlavní knihy Igor Barva, Petr Grešl  WeB  55

 

duBen

21067 6. 4. 2021 Manažerská kontrola a podpora, zpětná vazba, proč  

  kontrolovat a co podporovat Alena Jáchimová WeB  55

21153 8. 4. 2021 FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik Jaroslav Maňas WeB  57

21079 13. 4. 2021 Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního  

  auditora Martina Křešťáková WeB  62

21089 22. 4. 2021 Jak na audit procesu investic Petr Barnat WeB  68

21092 29. 4. 2021 Interní audit založený na datové analytice David Korniet,  

   Gabriela Tvrdíková WeB  70

21095 30. 4. 2021 Princip fungování veřejné správy v ČR Zdeňka Liv Prokšová   71

 

květen

21105 6. 5. 2021 Kontrola na místě – nelehká praxe Jan Roubínek WeB  77

21107 10. 5. 2021 Zákon o střetu zájmů Květa Balgová WeB  78

21112 13. 5. 2021 Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace Jan Urban WeB  82

21114 14. 5., 17. 5. 2021 3E v číslech – Plánování investic ÚSC Michal Svoboda WeB  83

21115 18. 5. 2021 Registr smluv očima auditora Petra Krupská WeB  84

21118 20. 5. 2021 Komplexní řízení rizik od A do Z Jiří Dudorkin WeB  86

21125 31. 5. 2021 Jak na audit procesu údržby Petr Barnat WeB  89

 

červen

21135 8. 6. 2021 Řízení rizik Stanislav Klika WeB  95

21138 11. 6. 2021 Systémové myšlení aneb identifikace problému v souvislostech Jakub Matějů WeB   97

21150 24. 6. 2021 Audit dle zákona o kybernetické bezpečnosti –  

  případová studie Klára Sýkorová WeB  104
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Členění Dle OblAStí – I. POlOletí 2021

KRÁTKODOBÉ AKCE

21038 3. 3. 2021 IT audit ve finančních institucích  Miloslav Rut   36
21040 4. 3. 2021 Audit personálních rizik Jan Urban  38
21041 4. 3. 2021 Zavedení procesu monitorování nápravných opatření  Šárka Hartychová, 
  z interních auditů a kontrol fondů EU Ladislava Slancová Web  38
21042 5. 3. 2021 Audit kamerových systémů (CCTV) Stanislav Klika, Jakub Matějů  Web  39
21044 8. 3.–9. 3. 2021 Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora Radek Ščotka Web  40
21047 10. 3. 2021 Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné  
  správy – případová studie Klára Sýkorová Web  42
21052 15. 3. 2021 Hodnocení kvality auditu se zohledněním  
  mezinárodních standardů Rodan Svoboda  46
21055 16. 3. 2021 Jak posoudit úroveň VKS Petr Barnat   47
21056 17. 3. 2021 Praktický úvod do projektového řízení Vladimír Pucholt   48
21058 22. 3. 2021 Audit gDPR Stanislav Klika Web  50
21059 24. 3. 2021 Personální audity Jan Urban Web  50
21062 25. 3. 2021 Organizační audity Jan Urban Web  52
21063 26. 3. 2021 Audit přístupových práv do IT systémů Igor gricinko, Michal Hric  52
21065 29.–30. 3. 2021 Osm lekcí ze základů interního auditu Jana Báčová, Rodan Svoboda  54
21071 8. 4. 2021 Audit vnitřního kontrolního systému Šárka Hartychová,  
   Ladislava Slancová   58
21073 9. 4. 2021 Prověření mzdové oblasti v organizaci Jan Chmelík  59
21075 9. 4. 2021 Jak na audit BOZP, PO a OŽP Petr Barnat   60
21076 12. 4. 2021 Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické  
  bezpečnosti Tomáš Krejčí  60
21077 12. 4. 2021 Jak na audit vnitřního kontrolního systému u příspěvkových  
  organizací bez auditora? Rodan Svoboda  60
21079 13. 4. 2021 Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního  
  auditora Martina Křešťáková Web  62
21088 22. 4. 2021 Interní audit krok za krokem Ladislava Slancová   68
21089 22. 4. 2021 Jak na audit procesu investic Petr Barnat Web  68
21090 28. 4. 2021 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola  
  v subjektech veřejné správy Pavel Bláha  68
21091 28. 4. 2021 Audit vnitřní komunikace v organizaci Jan Urban  69
21092 29. 4. 2021 Interní audit založený na datové analytice David Korniet,  
   gabriela Tvrdíková Web  70
21093 29. 4. 2021 gDPR a compliance program Luděk gulázsi,  
   Rodan Svoboda  70
21097 3. 5. 2021 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ondřej Hartman  72
21098 3. 5. 2021 Audit integrovaného systému řízení ICT Jiří Štěrba  73
21102 5. 5. 2021 Jak na audit procesu finance Petr Barnat   76
21104 6. 5. 2021 Co by auditor měl znát před auditem řídícího  
  a kontrolního systému Rodan Svoboda  76
21106 6. 5. 2021 Vzdálené připojení a minimalizace kybernetických hrozeb  
  při práci z domova Jan Bukovský  78
21108 10. 5. 2021 Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné František Orság  79
21154 11. 5. 2021 Využití Six Sigma nástrojů v IA Jaroslav Maňas  79 
21109 11. 5. 2021 Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu  
  interního auditora Martina Křešťáková  80
21110 12. 5. 2021 Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Veronika Jeřábková  80
21111 12.–13. 5. 2021 Flexibilní formy zaměstnání podle zákoníku práce  Jana Horáčková, 
  a spolupráce s OSVČ pohledem právníka a interního auditora Radek Ščotka  81
21113 14. 5. 2021 Audit inventarizace majetku a závazků – případová studie Jan Špaček  82
21116 19. 5. 2021 Zkušenosti s metodami Data Intelligence v interním auditu Petr Hornych  84

cOmPlIAnce
21046 10. 3.2021 Jak zapojit funkci compliance do vnitřního kontrolního  
  systému organizace Pavel Koukal  42
21087 21.–22. 4.2021 Compliance procesy, ověřovaná rizika a jak na ně v praxi Petr Novotný, Radek Ščotka  67
21093 29. 4. 2021 gDPR a compliance program Luděk gulázsi,  
   Rodan Svoboda  70
 
fInAnČní InStItUce
21003 27. 1. 2021 Audit outsourcingu Miloslav Rut Web   18
21014 9. 2. 2021 Audit AML Stanislav Klika Web  23
21026 22. 2. 2021 Právní úprava placení Markéta Hálová Web   30
21034 1. 3. 2021 Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR) Jiří Taišl  34
21038 3. 3. 2021 IT audit ve finančních institucích  Miloslav Rut   36
21054 16. 3. 2021 Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci  Martin Fleischmann,  
  v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni Martin Mužný,  
   Kateřina Pscherová 47
21074 9. 4. 2021 Zákon o praní špinavých peněz a jeho očekávané změny  
  v roce 2021 Martina Chrástková  59
21085 19. 4. 2021 Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách  
  právních předpisů Jiří Taišl  66
21096 3. 5. 2021 Zásady regulace platebního styku se zaměřením  
  na licenční proces Denisa Jindřichová   72
 
GDPr
21010 4. 2. 2021 Konec nejistoty s gDPR aneb obstáli byste při kontrole Úřadu  Stanislav Klika, 
  pro ochranu osobních údajů? Roman Mrkvička Web  21
21017 11. 2. 2021 gDPR v personální praxi, monitoring zaměstnanců Jana Horáčková,  
   Radek Ščotka Web  24
21049 11. 3. 2021 Jak na to, aby se zaměstnanci neobrátili na ÚOOÚ Luděk gulázsi,  
   Rodan  Svoboda   44
21058 22. 3. 2021 Audit gDPR Stanislav Klika Web  50
21093 29. 4. 2021 gDPR a compliance program Luděk gulázsi,  
   Rodan Svoboda  70
 
Interní AUDIt
21003 27. 1. 2021 Audit outsourcingu Miloslav Rut Web   18
21005 28. 1. 2021 Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Rodan Svoboda Web  19
21011 5. 2. 2021 Interní hodnocení kvality IA v souladu se standardem 1300  Rodan Svoboda Web  22
21014 9. 2. 2021 Audit AML Stanislav Klika Web  23
21018 11.–12. 2. 2021 Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Jan Chmelík Web  25
21020 17. 2. 2021 Provedení sebehodnocení interního auditu s následnou  
  nezávislou validací Stanislav Klika Web  27
21021 17. 2. 2021 Etický kodex interního auditora Petr Vácha Web  28
21022 18. 2. 2021 Audit systému řízení bezpečnosti informací v organizaci –  
  případová studie Klára Sýkorová Web  28
21023 18. 2. 2021 Plánování v interním auditu – od strategie až  
  po každodenní činnost Radek Kánský Web  28
21028 23. 2. 2021 Jak na audit procesu nákupu Petr Barnat Web  31
21031 26. 2. 2021 Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů pro IA Rodan Svoboda Web  32
21035 2. 3. 2021 Auditní Interview Milan Kryštof Čech   34
21037 3. 3. 2021 Finanční audit majetku prakticky krok za krokem  
  pro organizační složky státu, územně samosprávné celky  
  a příspěvkové organizace Pavel Bláha  36

Členění Dle OblAStí – I. POlOletí 2021

KRÁTKODOBÉ AKCE
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Členění Dle OblAStí – I. POlOletí 2021

21144 18. 6. 2021 MS Excel jako užitečný pomocník auditora Roman Mrkvička,  
   Michael Zentrich  100
21150 24. 6. 2021 Audit dle zákona o kybernetické bezpečnosti –  
  případová studie Klára Sýkorová Web  104
 
kOmUnIkAce
21001 13. 1. 2021 Restart aneb motivace v novém roce Hana Ondrušková Web   17
21002 20. 1. 2021 Balzám na nervy – jak získat klid a nadhled i v nelehkých situacích Hana Ondrušková Web   18
21004 27. 1. 2021 Umění říkat NE a vymezit si hranice Hana Ondrušková Web   18
21009 3. 2. 2021 Restart aneb motivace v novém roce Hana Ondrušková   21
21016 10. 2. 2021 Smrtelné hříchy v komunikaci Hana Ondrušková Web   24
21036 2. 3. 2021 Empatická komunikace Jana Rambousková   35
21048 11. 3. 2021 Autentické veřejné vystupování Jiří Weinberger Web  43
21053 15. 3. 2021 „Když jde do tuhého“ – sdělování kritiky a řešení  
  vyhrocených situací  Hana Ondrušková   46
21064 29. 3. 2021 ETIKETA pro každý den a pro kancelář Hana Ondrušková  53
21067 6. 4. 2021 Manažerská kontrola a podpora, zpětná vazba, proč  
  kontrolovat a co podporovat Alena Jáchimová Web  55
21069 7. 4. 2021 Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami Luděk Vajner  56
21083 16. 4. 2021 Balzám na nervy – jak získat klid a nadhled i v nelehkých  
  situacích Hana Ondrušková   64
21086 20. 4. 2021 Autentické veřejné vystupování Jiří Weinberger  66
21099 4. 5. 2021 Smrtelné hříchy v komunikaci Hana Ondrušková   74
21117 20. 5. 2021 Selfmanagement Jana Rambousková   85
21127 31. 5. 2021 Vedení zaměstnanců Luděk Vajner  90
21134 7. 6. 2021 Umění říkat NE a vymezit si hranice Hana Ondrušková   95
21141 15. 6. 2021 Vedení výběrového rozhovoru Luděk Vajner  99
21145 21. 6. 2021 Konflikty jako příležitost Alena Jáchimová  101
 
kOntrOlA
21013 8. 2. 2021 Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Petr Sikora  23
21032 1. 3. 2021 Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací Květa Balgová Web  32
21070 8. 4. 2021 Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis  
  kontrolních zjištění Michal Sklenář  57
21078 13. 4. 2021 Kontrola a audit provozních výdajů Miroslava Pýchová  61
21105 6. 5. 2021 Kontrola na místě – nelehká praxe Jan Roubínek Web  77
21123 27. 5. 2021 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole  
  příspěvkové organizace Petr Sikora  88
21146 22. 6. 2021 Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi  
  nemělo uniknout Ondřej Hartman  102
21152 29. 6. 2021 Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace Miloslav Kvapil  104
 
OStAtní
21000 5. 1. 2021 Praktická aplikace DPH v roce 2021 Olga Holubová Web   17
21006 28. 1. 2021 Analýza dat v MS Excel Alex Vinšů Web  19
21018 11.–12. 2. 2021 Personální audit zajištěný prostřednictvím interního auditu Jan Chmelík Web  25
21019 12. 2., 15. 2. 2021 3E v číslech – Nákladově užitkové metody Michal Svoboda Web  26
21026 22. 2. 2021 Právní úprava placení Markéta Hálová Web   30
21027 23. 2. 2021 Představení a práce s Power BI Jakub Matějů Web  30
21030 25. 2. 2021 Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů Alex Vinšů Web  32
21045 9. 3. 2021 Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  Vladimír Krůta, 
  a normami Jiří Weinberger  41
21050 12. 3. 2021 Člověk – největší bezpečnostní riziko Radek Kučera  44

KRÁTKODOBÉ AKCE

21120 24. 5. 2021 Podvod, aneb co s tím Kateřina Schovánková-Nejedlá, 
   Martin Dohnal  87
21121 24.–25. 5. 2021 Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi Radek Ščotka  87
21122 25. 5. 2021 Jak na audit osobních nákladů a cestovních náhrad Pavel Folkman,  
   Jan Procházka   88
21124 31. 5. 2021 Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování,  
  hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola  
  v subjektech veřejné správy Pavel Bláha  89
21125 31. 5. 2021 Jak na audit procesu údržby Petr Barnat Web  89
21126 31. 5. 2021 Využití rámce COSO IC v interním auditu Rodan Svoboda  90
21129 1.–3. 6. 2021 Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou  
  specialisty IT Jan Bukovský  92
21131 3. 6. 2021 Kontrola a audit výdajů na platby a mzdy Miroslava Pýchová  94
21132 4. 6. 2021 Metody výběru vzorků pro účely auditu Alex Vinšů  94
21133 4. 6. 2021 Marketing v interním auditu – uplatnění zákaznického přístupu Radek Kánský  95
21137 10. 6. 2021 Plány interního auditu v územní samosprávě Eva Klímová, Rodan Svoboda  96
21139 14. 6. 2021 Whistleblowing a interní audit Rodan Svoboda   98
21140 14. 6. 2021 Jak účinně formulovat auditní zprávy František Orság  98
21143 17. 6. 2021 Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
  o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ  
  č. 3 z roku 2016 Metodika veřejného nakupování Pavel Bláha  100
23.6.2021 Program kvality interního auditu a jeho využití pro každodenní práci auditorů Rodan Svoboda 
21147 23. 6. 2021 Program kvality interního auditu a jeho využití  
  pro každodenní práci auditorů Rodan Svoboda  102
21149 23. 6. 2021 Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Jan Chmelík  103
 
It IS
21006 28. 1. 2021 Analýza dat v MS Excel Alex Vinšů Web  19
21007 28. 1. 2021 Metodika ITIL®4 řízení služeb  Vladimír Krůta Web  20
21012 5. 2. 2021 Jak pracují podnikové informační systémy a co z nich může  
  vytěžit interní auditor Ladislav Rafaj  22
21022 18. 2. 2021 Audit systému řízení bezpečnosti informací v organizaci –  
  případová studie Klára Sýkorová Web  28
21025 19. 2. 2021 Krizové plánování a řízení IT kontinuity (Service kontinuity,  
  Disaster recovery) Vladimír Krůta  29
21027 23. 2. 2021 Představení a práce s Power BI Jakub Matějů Web  30
21029 24. 2. 2021 Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti Igor Barva, Petr grešl,  
   Richard Michálek Web  31
21038 3. 3. 2021 IT audit ve finančních institucích  Miloslav Rut   36
21061 25. 3. 2021 Pokročilý reporting – MS Power BI Desktop Alex Vinšů  51
21063 26. 3. 2021 Audit přístupových práv do IT systémů Igor gricinko, Michal Hric  52
21066 31. 3. 2021 Využití MS Excel při analýze dat z hlavní knihy Igor Barva, Petr grešl  Web  55
21072 8. 4. 2021 Metodika ITIL®4 řízení služeb  Vladimír Krůta  58
21076 12. 4. 2021 Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické  
  bezpečnosti Tomáš Krejčí  60
21094 29. 4. 2021 Pokročilý reporting – MS Excel a doplněk PowerPivot Alex Vinšů  71
21098 3. 5. 2021 Audit integrovaného systému řízení ICT Jiří Štěrba  73
21101 5. 5. 2021 Řízení bezpečnosti informací v oblasti dodavatelských vztahů Igor Barva, Petr grešl  75
21106 6. 5. 2021 Vzdálené připojení a minimalizace kybernetických hrozeb  
  při práci z domova Jan Bukovský  78
21129 1.–3. 6. 2021 Audit IT – třídenní seminář pro interní auditory, kteří nejsou  
  specialisty IT Jan Bukovský  92

Členění Dle OblAStí – I. POlOletí 2021
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21155 20. 5. 2021 FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik Jaroslav Maňas 85 
21118 20. 5. 2021 Komplexní řízení rizik od A do Z Jiří Dudorkin  86
21121 24.–25. 5. 2021 Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi Radek Ščotka  87
21135 8. 6. 2021 Řízení rizik Stanislav Klika Web  95
 
strukturální fondy
21041 4. 3. 2021 Zavedení procesu monitorování nápravných opatření  Šárka Hartychová, 
  z interních auditů a kontrol fondů EU Ladislava Slancová Web  38
21146 22. 6. 2021 Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi  
  nemělo uniknout Ondřej Hartman  102
 
úČetnIctví
21136 8. 6. 2021 Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu Michal Svoboda  96
 
veřejná správa
21005 28. 1. 2021 Interní audit vnitřního kontrolního systému ve veřejné správě Rodan Svoboda Web  19
21013 8. 2. 2021 Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Petr Sikora  23
21016 10. 2. 2021 Smrtelné hříchy v komunikaci Hana Ondrušková Web   24
21019 12. 2., 15. 2. 2021 3E v číslech – Nákladově užitkové metody Michal Svoboda Web  26
21024 19. 2. 2021 Zákon o kontrole se zaměřením na protokol o kontrole  
  a kontrolní zjištění Zdeňka Liv Prokšová  29
21032 1. 3. 2021 Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací Květa Balgová Web  32
21033 1. 3. 2021 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová  33
21037 3. 3. 2021 Finanční audit majetku prakticky krok za krokem  
  pro organizační složky státu, územně samosprávné celky  
  a příspěvkové organizace Pavel Bláha  36
21039 4. 3. 2021 Audit protikorupčních opatření organizace Hana Žufanová  37
21041 4. 3. 2021 Zavedení procesu monitorování nápravných opatření  Šárka Hartychová, 
  z interních auditů a kontrol fondů EU Ladislava Slancová Web  38
21043 8. 3. 2021 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Petr Sikora  40
21051 12. 3., 15. 3. 2021 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby Michal Svoboda Web   45
21060 24. 3. 2021 Uplatnění principů 3E při čerpání rozpočtových prostředků  
  v orgánu veřejné správy Klára Sýkorová Web   51
21070 8. 4. 2021 Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis  
  kontrolních zjištění Michal Sklenář  57
21077 12. 4. 2021 Jak na audit vnitřního kontrolního systému u příspěvkových  
  organizací bez auditora? Rodan Svoboda  60
21078 13. 4. 2021 Kontrola a audit provozních výdajů Miroslava Pýchová  61
21080 14. 4. 2021 Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona  
  č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování  
  v právních vztazích  Petr Vácha  62
21084 19. 4. 2021 Změny zákona o zadávání veřejných zakázek Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová   65
21088 22. 4. 2021 Interní audit krok za krokem Ladislava Slancová   68
21090 28. 4. 2021 Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola  
  v subjektech veřejné správy Pavel Bláha  68
21095 30. 4. 2021 Princip fungování veřejné správy v ČR Zdeňka Liv Prokšová   71
21100 4. 5. 2021 3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou Michal Svoboda  74
21103 6. 5. 2021 Jak pohlížet na zprávy z externích auditů  
  kvality úřadu/organizace Hana Žufanová  76
21105 6. 5. 2021 Kontrola na místě – nelehká praxe Jan Roubínek Web  77
21107 10. 5. 2021 Zákon o střetu zájmů Květa Balgová Web  78

KRÁTKODOBÉ AKCE

21051 12. 3., 15. 3. 2021 3E v číslech – Kalkulace nákladů veřejné služby Michal Svoboda Web   45
21056 17. 3. 2021 Praktický úvod do projektového řízení Vladimír Pucholt   48
21060 24. 3. 2021 Uplatnění principů 3E při čerpání rozpočtových prostředků  
  v orgánu veřejné správy Klára Sýkorová Web   51
21061 25. 3. 2021 Pokročilý reporting – MS Power BI Desktop Alex Vinšů  51
21068 7. 4. 2021 Whistleblowing v rámci vnitřního kontrolního systému  
  a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů  
  pro oznamování Pavel Koukal  56
21080 14. 4. 2021 Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona  
  č. 219/2000 Sb, o majetku České republiky a jejím vystupování  
  v právních vztazích  Petr Vácha  62
21082 15. 4. 2021 Tvorba a implementace personálního manuálu organizace Jan Urban   64
21094 29. 4. 2021 Pokročilý reporting – MS Excel a doplněk PowerPivot Alex Vinšů  71
21100 4. 5. 2021 3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou Michal Svoboda  74
21103 6. 5. 2021 Jak pohlížet na zprávy z externích auditů  
  kvality úřadu/organizace Hana Žufanová  76
21107 10. 5. 2021 Zákon o střetu zájmů Květa Balgová Web  78
21154 11. 5. 2021 Využití Six Sigma nástrojů v IA Jaroslav Maňas 79 
21111 12.–13. 5. 2021 Flexibilní formy zaměstnání podle zákoníku práce  Jana Horáčková, 
  a spolupráce s OSVČ pohledem právníka a interního auditora Radek Ščotka  81
21112 13. 5. 2021 Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace Jan Urban Web  82
21114 14. 5., 17. 5. 2021 3E v číslech – Plánování investic ÚSC Michal Svoboda Web  83
21115 18. 5. 2021 Registr smluv očima auditora Petra Krupská Web  84
21122 25. 5. 2021 Jak na audit osobních nákladů a cestovních náhrad Pavel Folkman,  
   Jan Procházka   88
21130 2. 6. 2021 Hospodaření a nakládání se státním majetkem Petr Vácha  93
21138 11. 6. 2021 Systémové myšlení aneb identifikace problému v souvislostech Jakub Matějů Web   97
21139 14. 6. 2021 Whistleblowing a interní audit Rodan Svoboda   98
21144 18. 6. 2021 MS Excel jako užitečný pomocník auditora Roman Mrkvička,  
   Michael Zentrich  100
 
podvody
21050 12. 3. 2021 Člověk – největší bezpečnostní riziko Radek Kučera  44
21081 14. 4. 2021 Vyšetřování podvodů v rámci organizace Tomáš Hořejší  63
21120 24. 5. 2021 Podvod, aneb co s tím Kateřina Schovánková-Nejedlá, 
   Martin Dohnal  87
21142 16.–17. 6. 2021 Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces  
  odhalování podvodů Radek Ščotka  99
 
řízení rIzIk
21008 2. 2. 2021 Měření a zvládání rizik Jiří Dudorkin Web  20
21029 24. 2. 2021 Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti Igor Barva, Petr Grešl,  
   Richard Michálek Web  31
21040 4. 3. 2021 Audit personálních rizik Jan Urban  38
21044 8. 3.–9. 3. 2021 Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora Radek Ščotka Web  40
21047 10. 3. 2021 Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné  
  správy – případová studie Klára Sýkorová Web  42
21054 16. 3. 2021 Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci  Martin Fleischmann,  
  v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni Martin Mužný,  
   Kateřina Pscherová 47
21057 18. 3. 2021 Komplexní řízení rizik od A do Z Jiří Dudorkin Web  49
21153 8. 4. 2021 FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu procesních rizik Jaroslav Maňas Web  57
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2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

číslo semináře (variabilní symbol) 

20 001
reStArt Aneb 
mOtIvAce v nOvÉm 
rOce

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

» 2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 000

PrAktIcká 
APlIkAce DPH 
v rOce 2021

■  Nárok na odpočet a jeho korekce.
■  Režim přenesení daňové 

povinnosti.
■  Chystané změny (prodej zboží 

na dálku, rozšíření uplatnění 
MOSS, elektronická rozhraní, 
dovoz drobných zásilek).

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

13. leDnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je dobře odstartovat 
do nového roku, získat motivaci, 
přemoci prokrastinaci a správně si 
nastavit cíle a návyky.

ObSAH
■  Restart do nového roku – motivace 

a jak to s ní nepřehnat.
■  Jak se rozhoupat u věcí, do kterých 

se mi vážně nechce – boj 
s prokrastinací.

■  Jak si dávat cíle, aby to nedopadlo 
„jako vždycky“ – tvorba 
smysluplných návyků, a jak si při 
tom všem zachovat duševní zdraví.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

5. leDnA 2021

PřeDnášející
Ing. Olga Holubová

úrOveň
Pro pokročilé.

UrČenO PrO
Účetní a daňaři podnikatelů 
i neziskových a veřejnoprávních 
subjektů.

cíl SemInáře
Účastníci si na příkladech 
procvičí ustanovení, která byla 
změněna posledními novelami 
a ustanovení, která činí v praxi 
nejčastěji problémy. Důraz 
bude kladen na praktickou 
aplikaci. Ustanovení, která budou 
předmětem nejbližší novely, budou 
probrána jen okrajově tak, aby 
posluchači získali základní přehled 
o chystaných změnách. V rámci 
časových možností dostanou 
prostor i dotazy a konzultace.

ObSAH
■  Předmět daně.
■  Místo plnění.
■  Osoby povinné k dani.
■  Režim skladu, řetězové transakce, 

prokazování osvobození dle § 64.
■  Poukazy.
■  Daňové doklady.
■  Oprava základu daně, nedobytné 

pohledávky.
■  Služby vázané na dovoz a vývoz 

zboží.

21114 14. 5., 17. 5. 2021 3E v číslech – Plánování investic ÚSC Michal Svoboda Web  83
21115 18. 5. 2021 Registr smluv očima auditora Petra Krupská Web  84
21119 21. 5. 2021 Audit výkonnosti v orgánech veřejné správy Zdeňka Liv Prokšová   86
21122 25. 5. 2021 Jak na audit osobních nákladů a cestovních náhrad Pavel Folkman,  
   Jan Procházka   88
21123 27. 5. 2021 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole  
  příspěvkové organizace Petr Sikora  88
21124 31. 5. 2021 Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování,  
  hospodaření se zásobami – Interní audit/kontrola  
  v subjektech veřejné správy Pavel Bláha  89
21128 1. 6. 2021 Veřejné zakázky malého rozsahu Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová  91
21130 2. 6. 2021 Hospodaření a nakládání se státním majetkem Petr Vácha  93
21136 8. 6. 2021 Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu Michal Svoboda  96
21137 10. 6. 2021 Plány interního auditu v územní samosprávě Eva Klímová, Rodan Svoboda  96
21146 22. 6. 2021 Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi  
  nemělo uniknout Ondřej Hartman  102
21152 29. 6. 2021 Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace Miloslav Kvapil  104
 
veřejnÉ ZAkáZky
21033 1. 3. 2021 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová  33
21084 19. 4. 2021 Změny zákona o zadávání veřejných zakázek Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová   65
21097 3. 5. 2021 Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce Ondřej Hartman  72
21128 1. 6. 2021 Veřejné zakázky malého rozsahu Markéta Ajmová,  
   Lenka Matochová  91
21143 17. 6. 2021 Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
  o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ  
  č. 3 z roku 2016 Metodika veřejného nakupování Pavel Bláha  100
21148 23. 6. 2021 Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle  
  Zákona č. 134/2016 Sb. Pavel Bláha  103
21151 24. 6. 2021 Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávání  
  veřejných zakázek Pavel Bláha  104
 
vnItřní říDIcí A kOntrOlní SyStÉm
21043 8. 3. 2021 Schvalování výdajů příspěvkové organizace Petr Sikora  40
21045 9. 3. 2021 Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi  Vladimír Krůta, 
  a normami Jiří Weinberger  41
21046 10. 3. 2021 Jak zapojit funkci compliance do vnitřního kontrolního  
  systému organizace Pavel Koukal  42
21055 16. 3. 2021 Jak posoudit úroveň VKS Petr Barnat   47
21068 7. 4. 2021 Whistleblowing v rámci vnitřního kontrolního systému  
  a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů  
  pro oznamování Pavel Koukal  56
21071 8. 4. 2021 Audit vnitřního kontrolního systému Šárka Hartychová,  
   Ladislava Slancová   58
21104 6. 5. 2021 Co by auditor měl znát před auditem řídícího  
  a kontrolního systému Rodan Svoboda  76
21110 12. 5. 2021 Praktická realizace auditu vnitřních předpisů Veronika Jeřábková  80
21123 27. 5. 2021 Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole  
  příspěvkové organizace Petr Sikora  88
21149 23. 6. 2021 Prověření vnitřního řídícího a kontrolního systému Jan Chmelík  103
21152 29. 6. 2021 Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace Miloslav Kvapil  104

Členění Dle OblAStí – I. POlOletí 2021
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

18

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

19

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 003
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 006
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 005
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 004

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

AnAlýZA DAt 
v mS excel

» 2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

Interní AUDIt 
vnItřníHO 
kOntrOlníHO 
SyStÉmU ve veřejnÉ 
SPrávě

28. leDnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Alex Vinšů

úrOveň
Mírně pokročilí (běžná práce s MS 
Excel).

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro osoby, které 
analyzují velké objemy dat, např. 
výstupy z informačních systémů, 
a potřebují z dat získat efektivně 
podstatné informace.

cíl SemInáře
Získat z velkého objemu dat 
důležité informace vyjádřené 
i v grafické podobě.

ObSAH
■  Filtrování a třídění dat.
■  Tabulka – nástroj pro ověření 

vstupních dat a rychlé 
formátování, výhody při použití 
s kontingenční tabulkou.

■  Kontingenční tabulka.
	 l   Sestavení.
	 l   Formátování a design.
	 l   Úprava struktury.
	 l   Použití průřezů.
	 l  Výpočty.
	 l   Nastavení.
■  Kontingenční graf.
■  3D graf – zobrazení geografických 

dat v mapě (ČR, Evropa, celý svět, 
různé typy grafů).

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00 hodin 

Maximálně 15 osob na webináři.
Posluchači si přinesou vlastní notebook 
s MS Excel (doporučena verze 2013 
a novější, v případě starších verzí bude 
vše dostupné vyjma 3D map).

■  Hodnocení účinnosti VKS interním 
auditem:

	 l  Posouzení souladu.
	 l  Naplňování kritérií účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti.
■  Příklady interního auditu souladu 

nastaveného VKS:
	 l  Předběžná řídící kontrola 

příjmů.
	 l   Předběžná řídící kontrola 

výdajů.
	 l   Průběžná a následná řídící 

kontrola.
	 l  Kontroly v rámci veřejných 

zakázek.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

28. leDnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři připravující se 
na provedení auditu VKS, řídící 
pracovníci odpovědní za VKS.

cíl SemInáře
Úvodem semináře budou 
vysvětleny legislativní požadavky 
na vnitřní kontrolní systém 
organizací veřejné správy, jejich 
praktická aplikace v rámci řídicí 
kontroly, formalizace ve vnitřních 
předpisech, zejména úprava 
odpovědností, nastavení zásad 
a vymezení postupů. V rámci 
hodnocení účinnosti VKS interním 
auditem budou účastníci 
seznámeni s přípravou a výkonem 
interního auditu v souladu 
s požadavky právních a vnitřních 
předpisů, a to jak v oblasti 
řídící kontroly, tak při využívání 
kritérií účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti při nakládání 
s veřejnými prostředky. Na základě 
zkušeností lektora a uznávané praxe 
bude výklad doplněn příklady 
zjištěných nedostatků z praxe.

ObSAH
■  Právní požadavky na vnitřní 

kontrolní systém organizací VS.
■  Formalizované nastavení VKS, 

úprava odpovědností, zásad 
a postupů.

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

Umění říkAt ne 
A vymeZIt SI 
HrAnIce

1 700 (s DPH  2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

AUDIt 
OUtSOUrcInGU

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 002
bAlZám nA nervy 
– jAk ZíSkAt 
klID A nADHleD 
I v neleHkýcH 
SItUAcícH

27. leDnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je ovládnout 
velmi pokročilou komunikační 
dovednosti – říkání ne.

ObSAH
■  Proč tak často na něco kývneme, 

i když vlastně nechceme?
■  Kde se v nás berou nezdravé 

vzorce chování a jak s nimi 
bojovat?

■  Klíčové principy, jak to udělat, 
abychom se naučili vhodně 
odmítat, a přitom nenaštvali 
všechny kolem sebe?

■  Techniky, jak říct ne doma 
i v práci, které nezničí vztahy 
a přesto fungují.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

27. leDnA 2021

PřeDnášející
Ing. Miloslav Rut

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, outsourcing 
manažery, compliance specialisty, 
risk manažery, kontrolní pracovníky, 
vedoucí zaměstnance povinných 
osob a všechny ostatní, kteří se 
s danou problematikou chtějí 
seznámit.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky 
s problematikou využívání 
outsourcingu v institucích, jeho 
kontrolou a auditováním, ale také 
a možností využít outsourcing 
v činnosti interního auditu.

ObSAH
■  Základní principy outsourcingu.
■  Životní cyklus outsourcingového 

vztahu.
■  Regulatorní požadavky na řízení 

rizik outsourcingu ve finančním 
sektoru.

■  Auditování outsourcingu.
■  Outsourcing interního auditu. 
■  Diskuse a dotazy.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

20. leDnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je zlepšit si 
obranyschopnost proti stresu.

ObSAH
■  Celý kurz je zaměřen na získání 

nadhledu a duševních sil 
v nelehké době a v nelehkých 
situacích – prostě takový antistres.

■  Principy, které pomáhají držet si 
odstup od tlaku světa.

■  Techniky na zvládání stresu 
a rozjitřených emocí.

■  Principy fungování našeho mozku 
ve stresových situacích.

■  První pomoc, pokud máme pocit, 
že nám syndrom vyhoření klepe 
na dveře.

■  Umět si říct, když už je něčeho 
dost a taky to umět říct druhým 
bez zbytečných konfliktů.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

WebWebWebWeb Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

20

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

21

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 010
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 009
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 008
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 007

1 500 (s DPH 1 815)
1 875 (s DPH 2 269)

kOnec nejIStOty 
S GDPr Aneb 
ObStálI bySte PřI 
kOntrOle úřADU 
PrO OcHrAnU 
OSObnícH úDAjů?

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933) 

reStArt Aneb 
mOtIvAce 
v nOvÉm rOce

»

■  Jaké sankce hrozí za nedodržení 
gDPR a jaké pokuty už byly 
uloženy.

■  V čem se nejčastěji chybuje.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
13.00–15.30

4. únOrA 2021

PřeDnášející
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM
Ing. Roman Mrkvička
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně

UrČenO PrO
Ředitele, manažery, gDPR 
a compliance specialisty, právníky, 
IT, HR, marketingové odborníky, 
interní auditory.

cíl SemInáře
Jak vypadá situace ohledně gDPR 
dva roky po zavedení nařízení? 
Na co se zaměřují kontroly a jak 
předejít zbytečným chybám 
a případným sankcím? Jaké sankce 
už byly za porušení gDPR uloženy 
a v čem se nejčastěji chybuje? 
Na to a mnoho dalšího naleznete 
odpovědi na tomto semináři.

ObSAH
V rámci semináře se dozvíte 
především:
■  Jaké požadavky má Úřad pro 

ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) 
při kontrolách.

■  Zda byste byli schopni tyto 
požadavky včas splnit.

■  Jak se na kontrolu ÚOOÚ připravit 
a jak úspěšně obstát.

3. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře dobře odstartovat 
do nového roku, získat motivaci, 
přemoci prokrastinaci a správně si 
nastavit cíle a návyky

ObSAH
■  Restart do nového roku – 

motivace a jak to s ní nepřehnat.
■  Jak se rozhoupat u věcí, 

do kterých se mi vážně nechce – 
boj s prokrastinací.

■  Jak si dávat cíle, aby to nedopadlo 
„jako vždycky“ – tvorba 
smysluplných návyků, a jak si 
při tom všem zachovat duševní 
zdraví.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

měření 
A ZvláDání rIZIk

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

metODIkA ItIl®4 
říZení SlUŽeb 

»

■  Postupy zvládání rizik.
	 l  Taktiky možných zvládání rizik.
	 l   Motýlkový diagram, koncept 

a realizace.
	 l   Opatření pro zvládání rizik 

(preventivní a následná 
opatření).

	 l   Nově se objevující 
a neočekávaná rizika.

■  Praktické zkušenosti, diskuse, 
závěr.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00 

2. únOrA 2021

PřeDnášející
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníci / interní auditoři 
/ manažeři / koordinátoři / vlastníci 
/ analytici rizik a zájemci z podniků 
i veřejné správy potřebující 
podrobnější znalosti o měření 
významnosti rizik a o možnostech 
jejich zvládání s řadou praktických 
příkladů.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky podrobněji 
s účinnými a prakticky 
aplikovatelnými postupy měření 
významnosti rizik. Poskytnout 
přehled možných taktik a postupů 
zvládání/zabezpečování 
rizik. Pozornost bude také 
věnována nově se objevujícím 
a neočekávaným rizikům. 

ObSAH
■  Úvod – základní pojmy, riziko, 

škály, klasifikace.
■  Měření významnosti rizik, hlavní 

techniky, mapa rizik.
	 l   Kvalitativní měření rizik, 

skupinové expertní hodnocení.
	 l   Kvantitativní měření rizik, 

simulační techniky, Monte-
Carlo.

	 l  Vícekriteriální hodnocení 
významnosti rizik.

28. leDnA 2021

PřeDnášející
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt
KRUTOL® Consulting

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Odborníkům, interním auditorům 
a specialistům z útvarů/odborů 
informatiky (nejen těm), které 
zajímá řízení IT služeb „IT 
Infrastructure Library“. Může být 
předpokladem pro systém řízení IT, 
ale i služeb obecně (zejm. dle nové 
verze ITIL 4).

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s novou verzí 
metodologie ITIL 4.
Seminář zahrnuje novinky 
týkající se nové verze 4, vydávané 
po částech od února 2019.
Účastnící se seznámí s principy této 
metodiky vč. příkladů z praxe.

ObSAH
■  Přehled metodického rámce ITIL®.
■  Novinky – verze ITIL 4.
■  Znáte či používáte „Value 

Stream“?
■  Service Value System a jeho 

komponenty.
■  Rozdíly mezi verzemi 3 a nové 

verze 4.
■  Procesní řízení v IT službách vs. 

tzv. praktiky.
■  Co obnáší moderní (IT) Service 

Management.
■  Nové certifikační schéma.
■  Příklady z praxe.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

Web WebWeb



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

22

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

23

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 014
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 013
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 012
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 011

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)»

AuDit AML

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

PrůběH 
veřejnosPrávní 
kontroLy 
v režiMu zákonA 
o kontroLe 

■  Vysvětlení klíčových pojmů 
a principů AML: povinné osoby, 
obchody a obchodní vztah, 
identifikace a kontrola klienta, 
řízení AML rizik, oznamování 
podezřelých obchodů, systém 
vnitřních zásad, školení 
zaměstnanců a uchování údajů 
atd.

■  Audit AML: příprava auditu, 
prověření nastavení vnitřní 
politik a zásad, ověření zavedení 
KYC procesů, řízení AML rizik, 
reporting.

■  Diskuse.

ČAsový rozvrH (webinář)
09.00–13.00

9. únorA 2021

PřeDnášející
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM
BDO Audit

úroveň
Pro všechny úrovně.

urČeno Pro 
Interní auditory, AML officery, 
compliance specialisty, risk 
manažery, kontrolní pracovníky, 
vedoucí zaměstnance povinných 
osob a všechny ostatní, kteří se 
s danou problematikou chtějí 
seznámit.

cíL seMináře
Seznámit účastníky s právním 
rámcem prevence praní špinavých 
peněz a financování terorismu 
a s připravovanými legislativními 
změnami. Osvojit si dovednosti 
pro přípravu a úspěšné provedení 
auditu AML.

obsAH
Účastníci kurzu se seznámí 
s principy právní úpravy 
prevence praní špinavých peněz 
a financování terorismu a osvojí si 
dovednosti pro přípravu a úspěšné 
provedení auditu AML:
■  Právní úprava: zákon č. 253/2008 

Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu 
a prováděcí předpisy.

■  Připravované změny: 5. AML 
směrnice a novelizace AML 
zákona.

8. únorA 2021

PřeDnášející
Ing. Petr Sikora

úroveň
Pro všechny úrovně.

urČeno Pro
Interní auditory a kontrolory 
vykonávající veřejnosprávní 
kontrolu příspěvkových organizací 
a příjemců veřejné finanční 
podpory (dotací) a také pro vedoucí 
zaměstnance příspěvkových 
organizací a dalších kontrolovaných 
osob. 

cíL seMináře
Seznámení se zákonem č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolním řádem) 
a jeho praktickým uplatněním při 
provádění veřejnosprávní kontroly. 
Vysvětlení práv a povinností 
nejen kontrolujících, ale také 
kontrolovaných včetně práva podat 
námitku proti kontrolním zjištěním.

obsAH
■  Systém finanční kontroly.
■  Vybraná ustanovení zákona 

o finanční kontrole (v aktuálním 
znění).

■  Zásadní ustanovení zákona 
o kontrole.

■  Průběh veřejnosprávní kontroly 
podle zákona o kontrole, protokol 
o výsledku kontroly.

ČAsový rozvrH
09.00–14.00 

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

jAk PrAcují 
PoDnikové 
inforMAČní 
systéMy A co z nicH 
Může vytěžit 
interní AuDitor

» 1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

interní 
HoDnocení 
kvALity iA 
v souLADu se 
stAnDArDeM 1300

5. únorA 2021

PřeDnášející
Ing. Ladislav Rafaj, CIA
MATADOR Group

úroveň
Pro všechny úrovně.

urČeno Pro
Interní auditoři z podnikatelské 
sféry i organizací veřejné správy.

cíL seMináře
Obeznámit s typy infomačních 
systémů využívaných 
v podnikatelském prostředí 
středních a velkých podniků (ERP, 
CRM, řízení technologických 
procesů …), s principy jejich 
procesů a údaji, které tyto systémy 
zpracovávají.

obsAH
■  Typy podnikových informačních 

systémů a jejich určení.
■  Typy a struktura dat těchto 

systémů.
■  Podnikové procesy a jejich 

podpora / zabezpečení / realizace 
podnikovými IS.

■  Propojení různých IS.
■  Implementace IS.
■  Data informačních systému jako 

zdroj informací pro interního 
auditora.

■  Procedury a nastavení 
informačních systémů jako objekt 
zájmu interního auditora.

ČAsový rozvrH
09.00–16.00

■  Příprava a průběh sebehodnocení, 
využívání formulářů a dotazníků, 
identifikace odchylek, 
dokumentace závěrů, reporting 
hodnocení, akční plány přijatých 
opatření a jejich plnění.

■  Zpětná vazba prostřednictvím 
externí validace sebehodnocení 
jako impuls pro rozvoj IA.

ČAsový rozvrH (webinář)
09.00–12.00

5. únorA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úroveň 
Pro pokročilé interní auditory.

urČeno Pro
Vedoucí interního auditu, manažery 
a senior interní auditory.

cíL seMináře
Cílem webináře je projít 
s vedoucími a manažery IA 
požadavky na zajištění průběžného 
interního hodnocení kvality 
výkonu činnosti interního auditu 
a s prováděním tzv. „auditu 
auditu“ formou sebehodnocení 
souladu se Standardy. Lektor 
využije doporučené přístupy z IIA 
a poukáže na praktické zkušenosti 
s následnou validací těchto 
hodnocení. 

obsAH
Odpovědnost vedoucího IA 
k naplnění požadavků standardu 
1300:
 a.  promítnutí standardu 1300 

do Statutu a Manuálu
 b.  programu pro zabezpečení 

a zvyšování kvality IA
 c.  četnost a forma supervize / 

sebehodnocení kvality IA 
■  Praktické provádění supervize 

s využíváním kontrolních 
checklistů, opatření a reporting.

WebWeb



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

24

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

25

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 018
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 017
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 016
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 015

3 800 (s DPH 4 598)
4 740 (s DPH 5 735)

PerSOnální 
AUDIt ZAjIštěný 
PrOStřeDnIctvím 
InterníHO AUDItU

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

11.–12. únOrA 2021
Dvoudenní webinář

PřeDnášející
Ing. Jan Chmelík, 
Česká spořitelna

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky, 
kteří plánují realizaci personálního 
auditu ve vlastní organizaci 
a hledají inspiraci.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s pojmy 
a nástroji v oblasti personálního 
auditu a dát základní návod na jeho 
provedení. 

ObSAH
■  Personální audit a možnosti jeho 

využití.
■  Audit lidských zdrojů, audit 

personálních procesů, organizační 
audit.

■  Metody, výstupy, omezení.
■  Audit vybraných personálních 

procesů:
	 l  výběr pracovníků,
	 l  motivace a odměňování,
	 l  řízení pracovního výkonu.
■  Externí personální audit x interní 

personální audit.
■  Příklady zaměřené na použití 

personálního auditu 
v jednotlivých oblastech.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00 

■  Archivace po ukončení 
pracovního poměru.

■  Právní regulace monitoringu.
■  Kamerové systémy, Používání 

gPS, Monitoring v IT systémech, 
Biometrické údaje.

■  Povinnost provést DPIA.
■  Okruh zájmů interního auditu 

v rámci gDPR.
■  Řešení žádostí zaměstnanců 

(právo na přístup, výmaz, námitku 
atd.).

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

GDPr 
v PerSOnální 
PrAxI, 
mOnItOrInG 
ZAměStnAnců

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

SmrtelnÉ HřícHy 
v kOmUnIkAcI

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

nAStAvení PrOceSU 
říDIcí kOntrOly 
PřI ČerPání 
rOZPOČtOvýcH 
PrOStřeDků 
v OrGánU veřejnÉ 
SPrávy 

»

11. únOrA 2021

PřeDnášející
Mgr. Jana Horáčková, LL.M.,  
Ing. Radek Ščotka, MBA,  
Argeus

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pověřenci, pracovníci personálního 
oddělení, IT oddělení, účetního 
oddělení, vedoucí zaměstnanci, 
auditoři, kteří kontrolují nebo 
rozhodují o zpracování osobních 
údajů zaměstnanců.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s podmínkami 
zpracování osobních údajů 
zaměstnanců ve všech fázích – 
nábor, trvání pracovního poměru, 
archivace a jejich specifickými rysy 
v personalistice, a s podmínkami 
pro monitoring zaměstnanců. 
Seminář je určen pro subjekty 
zaměstnávající zaměstnance podle 
zákoníku práce. 

ObSAH
■  Osobní údaje zaměstnance – co je 

a není osobní údaj.
■  Osobní údaje při náboru 

a jejich uchování po ukončení 
výběrového řízení.

■  Vztah s personálními agenturami.
■  Pro jaké účely smí zaměstnavatel 

údaje zaměstnance zpracovávat.
■  Zpracování osobních údajů 

na základě souhlasu zaměstnance 
a fotografování zaměstnanců.

■  Rizika nakládání s osobními údaji.

10. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je získat větší 
nadhled nad vlastní komunikací.

ObSAH
■  Výběr „oblíbených“ chyb, kterých 

se nevědomky dopouštíme 
v komunikaci.

■  Jak se jich vyvarovat, nezkazit si 
vztahy a vyhnout se zbytečným 
konfliktům.

■  Co všechno v komunikaci hraje 
roli, aniž si toho všímáme.

■  Cílem je získání nadhledu nad 
vlastní komunikací a větší šance 
na to, že naše komunikace doma 
i v práci „dobře dopadne“.

■  Pokračování „Smrtelných hříchů“, 
které znáte z videí.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

10. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Klára Sýkorová
generální finanční ředitelství

úrOveň
Pro začátečníky/mírně pokročilé.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory, kteří plánují realizovat 
systémový audit zaměřený 
na nastavení procesu řídicí 
kontroly při čerpání rozpočtových 
prostředků v orgánu veřejné správy. 

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s kontrolními 
mechanismy, které by měly být 
součástí přiměřeně nastaveného 
a účinného procesu řídicí kontroly 
v orgánu veřejné správy. 

ObSAH
■  Legislativní rámec pro nastavení 

procesu řídicí kontroly. 
■  Provádění řídicí kontroly v praxi. 
■  Časté nedostatky při realizaci 

řídicí kontroly při čerpání 
rozpočtových prostředků. 

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

WebWeb Web Web
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cena člen / nečlen ČIIA

26 27

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 020
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 019

cena člen / nečlen ČIIA

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)»

PrOveDení 
SebeHODnOcení 
InterníHO AUDItU 
S náSleDnOU 
neZávISlOU 
vAlIDAcí

dovednosti pro přípravu a úspěšné 
provedení sebehodnocení interního 
auditu.

■  Přínosy hodnocení interního 
auditu pro organizaci.

■  Mezinárodní rámec profesní 
praxe interního auditu, Standardy 
a program pro zabezpečení 
a zvyšování kvality (standard 
1300).

■  Zaměření sebehodnocení.
■  Příprava na provedení 

sebehodnocení, ustavení týmu 
interních auditorů a výběr 
externího hodnotitele pro 
provedení validace, dotazníkové 
šetření.

■  Postup při provedení 
sebehodnocení: provedení 
rozhovorů, posouzení 
dokumentace a procesů 
interního auditu, posouzení 
dokumentace týkající se auditních 
a poradenských zakázek.

■  Analýza získaných informací, 
formulace zjištění a doporučení.

■  Provedení validace a reporting.
■  Diskuse.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

17. únOrA 2021

PřeDnášející
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO 
Vedoucí interního auditu, interní 
auditory, manažery a představitele 
organizací a všechny ostatní, kteří 
se s danou problematikou chtějí 
seznámit.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s důvody 
a přínosy provádění hodnocení 
činnosti interního auditu a rámcem 
pro provedení sebehodnocení 
interního auditu. Osvojit si 
dovednosti pro přípravu a úspěšné 
provedení sebehodnocení interního 
auditu s následnou nezávislou 
validací.

ObSAH
Hodnocení kvality interního auditu 
představuje účinný nástroj pro 
zvyšování výkonnosti a přidané 
hodnoty interního auditu. Podle 
Mezinárodních standardů pro 
profesní praxi interního auditu 
musí být činnost interního auditu 
ověřena alespoň jednou za pět 
let. Jedním ze způsobů, jak 
posoudit činnost interního auditu, 
je sebehodnocení s následnou 
nezávislou validací. 

Účastníci kurzu se seznámí 
s východisky a postupy 
sebehodnocení a osvojí si 

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)»»

3e v ČíSlecH 
– náklADOvě 
UŽItkOvÉ 
metODy

■  Některé zkušenosti s reálným 
uplatňováním principů 3E v ČR.

■  Závěry a vyhodnocení.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
12. 2. 2021 9.00–12.30;  
15. 2. 2021 13.00–16.30

především zásad účelnosti 
a efektivnosti. Prostřednictvím 
nákladově užitkových metod lze 
zajistit doložení splnění podmínek 
3E preciznějším způsobem než 
pouze s odkazem na dosavadní 
zvyklosti v organizaci, a tím 
zajistit naplnění kritéria správnosti 
finančních a majetkových operací 
dle zákona 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě.
Z důvodu větší míry pohodlí, 
přehlednosti a také praktičnosti 
bude většina těchto příkladů 
řešena v prostředí programu MS 
Excel (na vlastních noteboocích 
účastníků). Tím bude umožněna 
intenzivní interakce mezi 
posluchači a lektorem v průběhu 
řešení jednotlivých příkladů 
a výrazně individuálnější přístup 
oproti většině alternativních 
seminářů s obdobným obsahovým 
zaměřením. U posluchačů se tedy 
předpokládá základní uživatelská 
znalost tohoto programu 
či obdobného tabulkového 
procesoru.

ObSAH
■  Základní principy 3E – účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti 
v rámci veřejných politik 
a veřejných výdajů, legislativní 
ukotvení v ČR.

■  Nákladově užitkové metody 
vyhodnocování 3E:

	 l  obecný postup uplatnění,
	 l  charakteristika a podmínky 

aplikace jednotlivých metod 
nákladově užitkové analýzy,

	 l   příklady a případové studie 
k uplatnění jednotlivých 
nákladově užitkových metod 
v prostředí MS Excel.

12. a 15. únOrA 2021
Dvoudenní webinář

PřeDnášející
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
VŠE

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další ekonomické 
pracovníky a vedoucí pracovníky 
v organizacích veřejné správy 
a veřejných financí, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní 
samosprávné celky (kraje, statutární 
města, obce) a jimi zřizované 
organizace a státní fondy.

cíl SemInáře
Číselné doložení splnění zákonné 
podmínky „3E“ u veřejných výdajů 
vždy zlepšuje kvalitu a robustnost 
rozhodování o veřejných penězích 
a také významně zlepšuje auditní 
stopu za tímto procesem. Lze 
ho provést mnoha způsoby. 
Posluchači získají tímto praktickým 
seminářem ucelený pohled 
na vysoce aktuální problematiku 
sledování a vyhodnocování 
„3E“, tedy účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti. Kromě 
praktického provedení základními 
rysy všech těchto tří ekonomických 
konceptů i s využitím zkušeností 
z mezinárodního prostředí bude 
především možné si jejich aplikaci 
vyzkoušet na několika modelových 
příkladech a kratších případových 
studiích, a to s využitím nákladově 
užitkových metod. Důraz bude 
kladen na vyzkoušení aplikace 
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

28

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

29

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 025
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 024
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 023
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 022
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 021

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

krIZOvÉ PlánOvání 
A říZení It 
kOntInUIty  
(ServIce 
kOntInUIty, 
DISASter recOvery)

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

ZákOn O kOntrOle 
Se ZAměřením 
nA PrOtOkOl 
O kOntrOle 
A kOntrOlní 
ZjIštění

19. únOrA 2021

PřeDnášející
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt
KRUTOL® Consulting

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Odborníkům, interním auditorům, 
manažerům a specialistům, které 
zajímá krizové plánování a řízení 
kontinuity činností IT organizace.

cíl SemInáře
■  Seznámit účastníky s důležitými 

aspekty krizového plánování.
■  Objasnit hlavní činnosti, postupy 

a metody.
■  Propojit s řízením rizik.
■  Vysvětlit souvislosti Řízení 

kontinuity činností IT vs. 
organizace.

■  Diskutovat tuto problematiku nad 
konkrétními příklady z praxe.

ObSAH
■  Řízení kontinuity činností 

organizace a krizové plánování.
■  Popis činností procesu, postup, 

potřebné metody.
■  Vyhodnocení dopadů výpadku 

(Business Impact Analysis).
■  Řízení a analýza rizik (vč. cvičení).
■  Návaznosti „Business“ vs. IT 

Service Continuity Management 
procesu.

■  Příklady z praxe.
■  Součástí semináře je diskuse 

v dané problematice.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

19. únOrA 2021

PřeDnášející
JUDr. Ing. Zdeňka Liv Prokšová  
Nejvyšší kontrolní úřad

úrOveň
Pro začátečníky i pro pokročilé.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory 
a další vedoucí pracovníky 
v organizacích veřejné správy, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Objasnit postup při tvorbě 
protokolů o kontrole a psaní 
kontrolních zjištění. 

ObSAH
■  Působnost zákona o kontrole 

č. 255/2012 Sb. (kontrolní řád).
■  Úkony předcházející kontrole.
■  Proces kontroly.
■  Protokol o kontrole jako výsledek 

kontrolního procesu.
■  Kontrolní zjištění jejich význam, 

struktura a následky.
■  Příklady z praxe.

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)

PlánOvání 
v Interním AUDItU 
– OD StrAteGIe AŽ 
PO kAŽDODenní 
ČInnOSt

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

1 300 (s DPH 1 573)
1 625 (s DPH 1 966)

AUDIt SyStÉmU 
říZení 
beZPeČnOStI 
InfOrmAcí 
v OrGAnIZAcI – 
PříPADOvá StUDIe

etIcký kODex 
InterníHO 
AUDItOrA

18. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Radek Kánský, CIA
České dráhy

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři včetně manažerů 
útvaru interního auditu napříč 
všemi sektory (soukromý, veřejná 
správa, veřejné finance).

cíl SemInáře
Jaká je „nejlepší praxe“? Rady 
a informace pro naplňování 
poslání interního auditu, plánování 
činnosti útvaru IA (krátkodobé 
i dlouhodobé), diskuse nad 
praktickými příklady, zdokonalení 
znalosti celkové problematiky.

ObSAH
■  Co vše lze plánovat? Druhy 

plánování v interním auditu.
■  Vstupy pro sestavení plánů 

interního auditu.
■  Audit universe.
■  Zdroje interního auditu.
■  Naplňování plánu interního 

auditu, procesní pojetí vytvoření 
a realizace plánu.

■  Co vše vyplývá z Mezinárodního 
rámce profesní praxe IA?

■  Naplňování operativních potřeb 
„zákazníků“ interního auditu.

■  Reporty k plnění plánu, vhodné 
KPI.

■  Nastavení metodiky v útvaru 
interního auditu.

■  Praktické příklady.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–13.00

18. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Klára Sýkorová
generální finanční ředitelství

úrOveň
Pro začátečníky/mírně pokročilé.

UrČenO PrO
Seminář je určený pro interní 
auditory a vedoucí útvarů interních 
auditů v organizacích, kteří v rámci 
své činnosti zajišťují audity systému 
řízení bezpečnosti informací.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s praktickými poznatky 
z realizace auditů systému řízení 
bezpečnosti informací v organizaci. 

ObSAH
■  Problematika bezpečnosti 

informací.
■  Systém řízení bezpečnosti 

informací v organizaci.
■  Kritéria pro realizaci auditů 

systému řízení bezpečnosti 
informací.

■  Ověření souladu bezpečnostních 
opatření.

■  Časté nedostatky při 
implementaci bezpečnostních 
opatření v organizacích.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

17. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Petr Vácha, CIA
ČD Cargo

úrOveň
Bez nároků na předběžné znalosti.

UrČenO PrO
Určeno pro certifikované interní 
auditory, interní auditory 
připravující se na certifikaci 
nebo pro jiné osoby se zájmem 
o problematiku profesního etického 
kodexu interního auditu.

cíl SemInáře
Seznámit/zopakovat/připomenout 
obsah etického kodexu 
a prováděcích směrnic.

ObSAH
Účastníci obdrží text etického 
kodexu a texty souvisejících 
prováděcích směrnic. V průběhu 
semináře budeme rozprávět 
o významu jednotlivých zásad 
obsažených v etickém kodexu 
a o tom, jak je v praxi dodržovat 
a uplatňovat. 
Dobré by bylo, kdyby se 
do rozpravy zapojili – pokud možno 
– všichni účastníci. Přínosné mohou 
být osvědčené návody na aplikaci 
zásad stanovených Etickým 
kodexem. Stejně přínosný však 
může být i popis problémů 
bránících dodržování zásad 
obsažených v Etickém kodexu.
 
ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–11.00

Web Web Web
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cena člen / nečlen ČIIA

30

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

31

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 029
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 028
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 027
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 026

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

říZení rIZIk 
v OblAStI 
kybernetIckÉ 
beZPeČnOStI

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

jAk nA AUDIt 
PrOceSU nákUPU

1 300 (s DPH 1 573)
1 625 (s DPH 1 966)

24. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Igor Barva, Ing. Petr grešl, 
Ing. Richard Michálek

úrOveň
Pro pokročilé interní auditory 
s orientací na informační 
a komunikační technologie.

UrČenO PrO
Seminář je určený pro vedoucí 
interního auditu, auditory 
kybernetické bezpečnosti, vedoucí 
oddělení IT a pracovníky IT 
odpovědní za řízení rizik.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s postupy analýzy 
rizik v oblasti informačních 
a komunikačních technologií dle 
standardů ISO a COBIT s využitím 
běžně dostupných nástrojů (MS 
Excel).

ObSAH
■  Zásadní odlišnosti ve vnímání 

rizika mezi klasickým auditním 
přístupem a přístupem v oblasti IT.

■  Seznámení se s postupy analýzy 
rizik dle mezinárodních standardů 
ISO/IEC 27005, COBIT atd.

■  Příklad analýzy rizik s využitím 
nástroje MS Excel formou 
případové studie s přímým 
zapojením účastníků 
do identifikace, hodnocení 
a návrhu opatření.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

23. únOrA 2021

PřeDnášející
Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
a státní správy i komerční sféry.

cíl SemInáře
Představit možný přístup 
k provedení auditu procesu nákup.

ObSAH
■  Proces nákupu.
■  Zařazení auditu do plánu.
■  Definice rozsahu auditu.
■  Komunikace s auditovaným.
■  Auditní techniky.
■  Formulace závěrů a komunikace 

s managementem.
■  Zhodnocení účinnosti VKS. 

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

■  Vytvoření základních vizuálů 
na základě ukázkových dat.

■  Tvorba jednoduchých příkazů 
nad daty.

■  Ukázka plného řešení reportingu.
 
ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–11.00

PřeDStAvení 
A Práce S POWer 
bI 

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

Právní úPrAvA 
PlAcení

»»

23. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Jakub Matějů, 
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, pracovníky 
controllingu, vedoucí zaměstnance 
v organizacích veřejné správy 
i soukromého sektoru a všechny 
ostatní, kteří se s danou 
problematikou chtějí seznámit. 

cíl SemInáře
Seznámení účastníků semináře 
se základními funkcionalitami 
nástroje Power BI, který umožňuje 
dynamickou vizualizaci dat. Tento 
nástroj je tak vhodné používat 
v souvislosti s různými datovými 
analýzami, v rámci controllingu 
nebo v souvislosti s tzv. continuous 
auditing. Účastníci budou 
po absolvování umět připravit 
základní vizualizaci z více dat z více 
různých zdrojů (např. xls tabulka 
nebo databáze, cloudové uložiště, 
SQL server atd.). 

ObSAH
■  Představení nástroje Power BI 

(Microsoft).
■  Využitelné zdroje dat pro reporty 

a vizualizace.
■  Možnosti propojení různých 

zdrojů dat.
■  Práce s propojenými daty a jejich 

úprava.

22. únOrA 2021

PřeDnášející
Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.,  
Česká národní banka

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pro interní auditory 
podnikatelských subjektů 
i veřejnoprávních organizací 
(organizační složky státu a územní 
samosprávné celky a jimi zřízené 
organizace); není vhodné pro 
zaměstnance bank či jiných 
poskytovatelů platebních služeb, 
ani jejich právní zástupce.

cíl SemInáře
Objasnit právní úpravu platebního 
styku z pohledu uživatele: jak 
efektivně, bezpečně a co nejlevněji 
platit a přijímat vnitrostátní 
i zahraniční platby. Probereme 
si právní úpravu občanského 
zákoníku, placení podle speciálních 
předpisů (mzdy, daně, exekuce), 
pravidla zákona o platebním styku 
a zákona o bankách, trestněprávní 
ochranu, pravidla mezinárodního 
práva soukromého a samozřejmě 
i českou a evropskou judikaturu 
a výkladovou praxi.

ObSAH
■  Kdy je zaplacen dluh.
■  Hotovost (limity hotovostního 

placení), bezhotovost, 
elektronické peníze, virtuální 
peníze.

■  Úhrada, inkaso, peněžní remise, 
platební prostředky.

■  Ochrana peněžních prostředků 
na různých typech účtů.

■  Vnitrostátní a zahraniční 
platby, platby v euru, placení 
do rizikových teritorií.

■  Placení mezd, daní a dividend.
■  Účet, jeho identifikace, blokace.
■  Platební smlouva, její uzavření 

a změna.
■  Bankovní poplatky, úročení, 

směnné kurzy, srážky.
■  Autorizace platební transakce.
■  Platební příkaz, jeho přijetí, 

podmínění (akreditiv), odvolání, 
provedení a nepřímé udělení.

■  Přijímání platebních karet.
■  Lhůty platebního styku.
■  Rozdělení odpovědnosti mezi 

plátce, příjemce a jejich banky.
■  Chyby a podvody v platebním 

styku, jejich prevence a náprava.
■  Exekuce na účtu, úmrtí majitele 

účtu.
■  Trestněprávní ochrana platebního 

styku.
■  Anonymní účty, evidence účtů, 

služba informování o platebním 
účtu, bankovní tajemství,  
cloudování v zahraničí, přenášené 
informace.

■  Aplikace zahraničního práva.
■  Aktuální judikatura, výklady.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

Web Web Web Web



cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

33

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 033
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 030

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

ZákOn Č. 134/2016 
Sb., O ZADávání 
veřejnýcH 
ZAkáZek

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868) »

■  Základní ustanovení o zadávacích 
řízeních (předběžné tržní 
konzultace, podmínky účasti, 
průběh zadávacího řízení, 
komise, střet zájmů, předkládání 
a objasňování dokladů, vyloučení 
účastníka zadávacího řízení).

■  Zadávací podmínky. 
■  Podlimitní a nadlimitní režim + 

zjednodušený režim.
■  Kvalifikace + obnovení 

způsobilosti. 
■  Využití jiných osob 

a poddodavatelů.
■  Hodnocení (včetně posouzení 

mimořádně nízké nabídkové 
ceny).

■  Změna závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

1. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Markéta Ajmová,
JUDr. Lenka Matochová, 
Ministerstvo pro místní rozvoj

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy 
a veřejných financí, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní 
samosprávné celky a jimi zřizované 
organizace, veřejnoprávní 
korporace.

cíl SemInáře
Spoluautorky zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ), seznámí účastníky 
s právy a povinnostmi zadavatelů 
a dodavatelů v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, a to se 
zohledněním:
■  Výkladové, metodické a aplikační 

praxe, která od okamžiku 
účinnosti ZZVZ vznikla.

■  Změn, ke kterým v právní regulaci 
zadávání veřejných zakázek došlo.

■  Technické novely.

ObSAH
■  Komplexní výklad problematiky 

zadávání veřejných zakázek podle 
zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

■  Obecná ustanovení o zadávacích 
řízeních (zadavatel, dodavatel, 
zásady, předpokládaná hodnota, 
režim veřejné zakázky, výjimky).

	 l  majetek organizace 
a inventarizace,

	 l  personální záležitosti, pracovní 
cesty.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–13.00 

AUDIt krOk 
ZA krOkem 
v SOUlADU 
S POŽADAvky 
StAnDArDů PrO IA

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 032

»

veřejnOSPrávní 
kOntrOlA 
PříSPěvkOvýcH 
OrGAnIZAcí

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

vyUŽItí 
myšlenkOvýcH 
mAP PřI AnAlýZe 
DAt A POPISU 
PrOceSů

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 031

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)

1. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Květa Balgová,  
Město Cheb

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pro pracovníky v organizacích 
veřejné zprávy a veřejných financí, 
kteří vykonávají veřejnosprávní 
kontroly jimi zřízených organizací, 
územní samosprávné celky a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře  
Seznámení s procesy 
veřejnosprávní kontroly (zahájení, 
průběh, seznámení s výsledky, 
vypořádání námitek proti 
protokolu, ukončení kontroly), 
plánování kontrol, seznamování 
s výsledky zřizovatele, porušení 
rozpočtové kázně.

ObSAH
■  Plánování kontrol, seznamování 

s výsledky zřizovatele, porušení 
rozpočtové kázně.

■  Proces veřejnosprávní kontroly 
(zahájení, průběh, seznámení 
s výsledky, vypořádání námitek 
proti protokolu, ukončení 
kontroly).

■  Kontrola činnosti příspěvkové 
organizace:

	 l  ustanovení zřizovací listiny 
a jejich dodatků,

	 l  smluvní vztahy, přijaté dary,
	 l  hospodářská činnost, 

účetnictví, objednávky, faktury,
	 l   pokladní a bankovní doklady,
	 l  zákonné fondy,

26. únOrA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory.

cíl SemInáře
V rámci semináře budou účastníci 
seznámeni s přístupem k výkonu 
interního auditu tak, aby naplňoval 
požadavky na postupy v souladu 
s požadavky příslušných Standardů 
pro profesní praxi IA. Bude 
probrán work-flow auditního 
procesu s ohledem na kvalitu 
jednotlivých kroků. S využitím 
vhodných formulářů a šablon 
bude v rámci semináře probráno 
plánování zakázky, hodnocení 
řízení operačních rizik dle 
nastavených kritérií, dokumentace 
průběhu auditu, reporting zjištění 
a průběžné interní hodnocení 
činnosti auditního týmu. 

ObSAH
■  K čemu jsou IA užitečné 

Standardy pro výkon IA? 
■  Jak uplatnit požadavky Standardů 

v rámci ujišťovacích auditních 
zakázek? 

■  Doporučené postupy k naplnění 
požadavků na plánování, realizaci, 
reporting a monitoring.

■  Průběžné interní hodnocení 
plnění požadavků Standardů IA.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

25. únOrA 2021

PřeDnášející
RNDr. Alex Vinšů

úrOveň
Základní, není požadována žádná 
speciální znalost.

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro interní 
auditory ze všech oblastí.

cíl SemInáře
Seznámit posluchače s možnostmi 
myšlenkových map a jejich aplikací 
v individuální i týmové práci.

ObSAH
■  Pojem myšlenkové mapy.
■  Význam myšlenkových map.
■  Jak mapy vytvářet.
	 l  Klasická cesta – papír, tužky 

a pastelky, další média.
	 l  Digitální cesta – software, 

dotyková zařízení, ukázky.
	 l  Doporučené postupy, 

zkušenosti.
■  Předvedení techniky 

myšlenkových map na příkladech.
	 l  Analýzy – datové, SWOT, 

analýza rizik, …
	 l  Popisy procesů.
	 l  Rozhodování.
	 l  Knowledge management.
■  Ukázka programu MindManager 

na tvorbu myšlenkových map, 
odkazy na další software, který 
je možné používat (xMind, 
iMindMap).

■  Další informační zdroje v oblasti 
myšlenkových map.

■  Diskuse.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–13.00

Web Web Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

34

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

35

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 036
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 035
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 034

» 2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

emPAtIcká 
kOmUnIkAce

ObSAH
■  Pravidla komunikace (poskytování 

a příjem informací).
■  Aktivní naslouchání a jednotlivé 

techniky.
■  Slova mají moc aneb Je třeba 

používat pozitivní a zdvořilé 
formulace.

■  Zvládání komunikačně obtížných 
situací aneb V hlavní roli 
„empatie“.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

2. břeZnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Jana Rambousková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pracovníci v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) 
a jimi zřizované organizace.

cíl SemInáře
Každý z nás se denně setkává 
s různými lidmi a „nějak” s nimi 
jedná. Ne vždy je však komunikace 
taková, aby vedla ke všestranné 
spokojenosti... Jak tedy lépe 
porozumět ostatním i sobě samým?

Cílem semináře je popsat a naučit 
účastníky prakticky používat 
pravidla komunikace coby 
základního stavebního kamene 
úspěšného života. Natrénujeme 
techniky aktivního naslouchání 
včetně vhodného způsobu kladení 
otázek. Ukážeme si význam 
pozitivních formulací. Objasníme 
si typy komunikačně obtížných 
situacích a nacvičíme si, jaké 
vhodné nástroje 
k jejich zvládnutí použít. 
Smyslem je naučit se spolu jednat 
tak, abychom měli dobrý pocit, 
nejen když spolu souhlasíme, 
a také když máme názory odlišné. 
A nezáleží na tom, jestli řešíme věci 
pracovní nebo osobní (partnerské).

StrAnA 1171 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

AUDItní 
IntervIeW

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328»

Právní úPrAvA 
kAPItálOvÉHO 
trHU (mIfID2/
mIfIr)

2. břeZnA 2021

PřeDnášející
PhDr. JUDr. Milan Kryštof Čech, DBA
Národní sportovní agentura

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři a management 
v centrálních a dalších správních 
úřadech (organizační složky státu 
a jimi zřízené organizace, územní 
samosprávné celky a jimi zřizované 
organizace).

cíl SemInáře.
Jak vést auditní interview, aby bylo 
přínosné.

ObSAH
■  Navázání kontaktu.
■  Vedení interview (role a iniciativa).
■  Jak rozpoznat nepravdivé nebo 

záměrně neúplné odpovědi a jak 
na ně reagovat.

■  Jak přesvědčit dotazovaného 
k úplným a pravdivým 
odpovědím a rozptýlit jeho obavy.

■  Protokolovaní interview.
■  Rozbor konkrétního případu.
■  Praktický nácvik.

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

■  Vysokofrekvenční a algoritmické 
obchodování, investiční 
poradenství, odbornost osob 
a posuzování vhodnosti investiční 
služby.

■  Regulované obchodní systémy.
■  Výrazné zpřísnění sankcí pro 

poskytovatele investičních služeb, 
nové delikty členů vedoucích 
orgánů.

■  Dotazy a diskuze.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

1. břeZnA 2021

PřeDnášející
Dr. et Mgr. Jiří Taišl,  
Taišl advokátní kancelář

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je zaměřen zejména 
na bankovní, a i nebankovní 
obchodníky s cennými papíry 
a investiční zprostředkovatele 
a všechny, kteří se o tuto 
problematiku zajímají.

cíl SemInáře
Cílem je seznámit účastníky 
s hlavními instituty zákona 
o podnikání na kapitálovém 
trhu, pokud jde o poskytování 
investičních služeb po změnách 
vyplývajících z přijetí MIFID 
II a MIFIR. Účastníci se taktéž 
seznámí s aktuální novelou zákona 
o podnikání na kapitálovém trhu 
(ZPKT) (účinnost novely 1. 5. 2020).

ObSAH
■  Povinnosti na kapitálovém trhu.
■  Zákon o podnikání 

na kapitálovém trhu a MIFID II.
■  Investiční služby a investiční 

nástroje.
■  Obchodníci s cennými 

papíry – investiční 
zprostředkovatelé – vázaní 
zástupci – některé nové 
povinnosti.

■  Podmínky pro poskytování 
investičních služeb (informování 
zákazníků. Z

á
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

36

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

37

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 039
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 038
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 037

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)»

AUDIt 
PrOtIkOrUPČnícH 
OPAtření 
OrGAnIZAce

	 l  Akční plán boje s korupcí.
	 l  RRIPP a jeho význam v boji 

s korupcí.
	 l  Etický kodex.
	 l  Řízení korupčních rizik.
■  Provedení interního auditu.
	 l   Stanovení cílů auditu.
	 l  Podkladová dokumentace.
	 l  Metody auditního šetření.
■  Korupční jednání v praxi.
	 l  Workshop zaměřený 

na identifikaci možného 
výskytu korupčního jednání 
v činnosti organizace/úřadu.

	 l  Postupy při podezření/
podnět na korupční 
jednání zaměstnance nebo 
kontrolované osoby.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

4. břeZnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D., 
MŠMT

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, popř. i další 
vedoucí pracovníky v organizacích 
veřejné zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Obeznámit auditory 
s problematikou boje proti korupci 
ve veřejné správě, nastínit postup, 
pokud bychom měli dát ujištění, že 
se organizace problematikou boje 
proti korupci zabývá, a nastínit, 
jak postupovat, pokud bychom 
byli požádáni o prověření nebo 
součinnost při prověření podezření 
na korupční jednání.

ObSAH
■  Úvod do problematiky 

korupčního jednání.
	 l  Co vnímáme jako korupční 

jednání.
■  Korupční jednání v pracovně 

právních předpisech.
	 l  Zákon o státní službě, zákoník 

práce, NV 145/2015.
■  Případové studie k rozpoznávání 

korupčního jednání.
■  Prevence korupce.
	 l   Legislativa, vládní dokumenty, 

vnitřní předpisy úřadu.

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

It AUDIt 
ve fInAnČnícH 
InStItUcícH

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

fInAnČní AUDIt 
mAjetkU PrAktIcky 
krOk ZA krOkem 
PrO OrGAnIZAČní 
SlOŽky StátU, úZemně 
SAmOSPrávnÉ celky 
A PříSPěvkOvÉ 
OrGAnIZAce 

»

3. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Miloslav Rut
Česká národní banka

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolní 
pracovníky, vedoucí zaměstnance 
povinných osob a všechny ostatní, 
kteří se s danou problematikou 
chtějí seznámit.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s problematikou 
zajištění činnosti vnitřního auditu 
v oblasti IT ve finančních institucích 
a souvisejícími regulatorními 
požadavky.

ObSAH
■  Specifika IT auditu.
■  Podrobnější strukturování IT 

oblasti.
■  Regulatorní požadavky na audit IT 

ve finančních institucích.
■  Regulatorní požadavky na oblast 

IT ve finančních institucích.
■  Outsourcing IT auditu.
■  Diskuse a dotazy. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

	 l  Investice a technické 
zhodnocení dlouhodobého 
majetku (otevření investičního 
limitu u OSS a ÚSC; tvorba 
a čerpání fondu investic, 
resp. reprodukce majetku 
u PO, soutěž, smlouva 
nebo objednávka, faktura 
dodavatelská, účtování 
o nedokončeném majetku, 
stav způsobilého užívání 
a účtování na majetkové účty, 
zařazení do užívání a odpisy, 
inventarizace…).

	 l   Pořízení drobného 
dlouhodobého majetku.

	 l  Opravy a udržování.
	 l  Bezplatné nabytí a pozbytí 

majetku; Úplatné pozbytí 
majetku; Nájmy…

	 l   Praktický příklad.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00 

3. břeZnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce

úrOveň
Pro všechny úrovně. Vhodné jsou 
znalosti rozpočtových a účetních 
předpisů.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizačních složkách státu 
a jimi zřízených příspěvkových 
organizací, územní samosprávné 
celky (kraje, magistrátní města, 
obce) a jimi zřizovaných 
příspěvkových organizací.

cíl SemInáře
Prakticky ukázat obsah a průběh 
finanční auditu majetku 
ve vybraných účetních jednotkách.

ObSAH
■  Shrnutí přehledu znalostí 

z obecných právních i vnitřních 
předpisů vybraných účetních 
jednotek + předmět FA majetku.

■  Vývojový diagram majetkových 
operací s vyznačením oblastí, 
které budou ověřovány v rámci 
finančního auditu majetku (zdroje 
financování; účetní zachycení 
operací).

■  Analýza rozvahy a výkazu zisku 
a ztrát (práce s podklady) jako 
podklad pro zaměření finančního 
auditu majetku a přípravu 
programu auditu.

■  Postup finančního auditu majetku 
prakticky (rozbor jednotlivých 
základních druhů majetkových 
operací): INTERNATIONAL PROfEssIONAL

PRAcTIcEs fRAmEwORk (IPPf)

mezinárodní rámec 
profesní praxe 
interního auditu

2017

Český institut interních auditorů, z. s.
karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2
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cena člen / nečlen ČIIA

38

cena člen / nečlen ČIIA

39

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 041
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 040

»

AUDIt 
kAmerOvýcH 
SyStÉmů (cctv)

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 042

cena člen / nečlen ČIIA

1 300 (s DPH 1 573)
1 625 (s DPH 1 966)

■  Balanční testy a DPIA: kdy je 
nezbytné provedení balančního 
testu a popřípadě posouzení vlivu 
na ochranu osobních údajů.

■  Kontroly ÚOOÚ: informace 
ohledně provedených kontrol ze 
strany ÚOOÚ a jejich zaměření 
a výsledky.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–11.00

5. břeZnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM; 
Ing. Jakub Matějů
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, auditory 
kybernetické bezpečnosti, 
pověřence pro ochranu osobních 
údajů, compliance specialisty, 
provozní ředitele a manažery 
a všechny ostatní, kteří se s danou 
problematikou chtějí seznámit.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámení 
účastníků s hlavními kroky při 
auditu nastavení kamerového 
systému (CCTV). Účastníci získají 
praktické tipy, jak postupovat při 
auditu CCTV. Seznámí se požadavky 
gDPR na nastavení a provoz 
kamer, včetně nároků kladených 
na zabezpečení a dokumentaci 
CCTV. Účastníci se také dozví, jak 
nastavit procesy pro výměnu nebo 
pořízení nového CCTV. 

ObSAH
■  Základní kroky při nastavení 

kamerového systému (CCTV) 
jako je:

	 l  stanovení účelu záznamu,
	 l   nastavení záběrů kamer,
	 l  nastavení doby uchování 

záznamů,
	 l  označení monitorovaných 

prostor,
	 l  zabezpečení CCTV a požadavky 

na nezbytnou dokumentaci.

ZAveDení PrOceSU 
mOnItOrOvání 
náPrAvnýcH 
OPAtření 
Z InternícH AUDItů 
A kOntrOl fOnDů eU

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

AUDIt 
PerSOnálnícH 
rIZIk

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)»

4. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Šárka Hartychová
Ministerstvo životního prostředí,
Ing. Ladislava Slancová 
Nejvyšší kontrolní úřad

úrOveň
Pro začátečníky i pro pokročilé.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory 
a další vedoucí pracovníky 
v organizacích veřejné správy, 
jakými jsou organizační složky státu 
a jimi zřízené organizace, fondy, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Objasnit a sdílet osvědčené 
postupy mezi zaměstnanci 
auditních a kontrolních orgánů 
v oblasti monitoringu nápravných 
opatření a nabídnout možná 
doporučení ke zvýšení kvality 
a efektivity auditních činností.

ObSAH
■  Legislativní úprava.
■  Úkony předcházející monitoringu.
■  Proces monitoringu.
■  Příklady z praxe – úroveň 

automatizace, druhy sledování 
pozorování, účinné postupy, 
způsob a frekvence aktualizace 
stavu nesplněných nápravných 
opatření, podoba a rozsah 
připravovaných reportů.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

ObSAH 
■  Personální risk-management 

a jeho cíle.
■  Hlavní zdroje a druhy 

personálních rizik.
■  Rizika přijetí nesprávných osob.
■  Rizika nevhodného povyšování 

zaměstnanců do vedoucí funkce 
(Peterův princip).

■  Rizika spojená s nesprávným 
řízením výkonu zaměstnanců 
a nevhodnou personální 
organizací.

■  Rizika spojená s nespokojeností 
zaměstnanců.

■  Rizika spojená s nevhodnou 
motivací a odměňováním 
zaměstnanců.

■  Prevence personálních rizik: deset 
hlavních kroků.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

4. břeZnA 2021 

PřeDnášející
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium group

UrČenO PrO
Seminář je určen interním 
auditorům, personálním 
manažerům a specialistům i dalším 
odborníkům zabývajícím se 
zvyšováním kvality managementu 
a rozborem, prevencí 
a omezováním personálně-
organizačních rizik vedoucím 
ke vzniku a mimořádných událostí 
či snižování výkonu organizace, 
a to v podnikatelských i veřejných 
organizacích.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
s hlavními zdroji rizik spojených 
s lidským faktorem, především 
těmi, které zůstávají skryté, 
a organizace jim proto nevěnují 
jim systematickou pozornost. Jde 
především o personální rizika 
spojená s nevhodným výběrem 
a povyšováním zaměstnanců, 
nesprávným či nedostatečným 
řízením jejich výkonu (zadáváním, 
vysvětlením a kontrolou 
úkolů), nevhodným zaškolením 
a odměňováním, zvýšenou 
nespokojeností zaměstnanců 
či chybnou motivací. Metodou 
semináře je výklad, moderovaná 
skupinová diskuse a výměna 
zkušeností.

Web Web
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

40

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

41

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 045
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 044
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 043

» 2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

jAk lÉPe PrAcOvAt 
S Interní 
DOkUmentAcí, 
SměrnIcemI 
A nOrmAmI

■  Důležité hledisko je z pohledu 
auditora.

■  Seminář zahrnuje různé příklady.

Tento seminář je akreditován 
u Ministerstva vnitra v rámci 
vzdělávacího programu Interní 
směrnice a práce s nimi. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00 

9. břeZnA 2021

PřeDnášející
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt
KRUTOL® Consulting 
a RNDr. Jiří Weinberger 

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro pracovníky, 
kteří mají na starosti interní 
dokumentaci, kvalitu podnikových 
směrnic i pro každého, kdo se 
podnikovými směrnicemi má 
řídit. Ocení ho především ti, kdo 
stojí o to, aby interní směrnice 
podporovaly zájmy organizace, 
zejména audit.

cíl SemInáře
■  Zkvalitnit firemní kulturu 

zlepšením „vnitřní dokumentace“.
■  Předat podněty a ukázat přínosy 

efektivnější práce v této oblasti.
■  Poukázat na jazyková úskalí 

v dokumentaci.
■  Inspirovat účastníky pomocí 

příkladů.

ObSAH
■  Typické přínosy a úskalí interních 

směrnic (norem).
■  Význam stručného 

a jednoznačného vyjadřování 
v textu směrnic.

■  generální úklid ve firmě má 
v mnoha případech začít právě 
v jejích směrnicích.

■  Seminář se nezabývá právními 
hledisky, ale naopak procesními, 
systémovými, interpersonálními 
a také jazykovými aspekty 
v interní dokumentaci.

StrAnA 1244 100 (s DPH 4 961)
5 140 (s DPH 6 219)

krIZOvÉ říZení 
náHleDem rISk 
mAnAŽerA 
A InterníHO 
AUDItOrA

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)»

ScHvAlOvání 
výDAjů 
PříSPěvkOvÉ 
OrGAnIZAce

8.–9. břeZnA 2021
Dvoudenní webinář

PřeDnášející
Ing. Radek Ščotka, MBA,  
Argeus

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory, risk manažery, kontrolní 
pracovníky, vedoucí pracovníky, 
kteří se chtějí obeznámit s aktuální 
problematikou krizového řízení.

cíl SemInáře
Cílem je popsat rizika a související 
procesy krizového řízení 
organizace, umožnit základní 
orientaci v krizovém managementu 
a upozornit a na současná úskalí 
pro řízení a fungování řady institucí, 
aby odpovědné osoby byly 
připraveny na další krizové situace 
a jejich řešení.  

ObSAH
■  Co představuje krizové řízení.
■  Krize v mnoha podobách.
■  Krizový zákon č. 240/2000 Sb. 

Zákon o krizovém řízení.
■  Krizové řízení a mapa rizik.
■  Rizika, měření a taktika, risk 

appetite.
■  Kontroly, organizační nastavení, 

monitoring.
■  Informace nezbytné pro krizové 

řízení.
■  Prevenční povinnosti a opatření.
■  Odpovědnost a krizové řízení.
■  Komunikace během kriz. řízení.
■  Aktuální stav.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00 

■  Základní druhy výdajů 
příspěvkových organizací 
z hlediska zdrojů krytí.

■  Investiční výdaje (schvalování, 
dodržování rozpočtové kázně).

■  Časté chyby při schvalování 
výdajů příspěvkových organizací.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00 

8. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Petr Sikora

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí zaměstnance 
příspěvkových organizací (ředitele, 
ekonomy, hlavní účetní a interní 
auditory) a kontrolory vykonávající 
veřejnosprávní kontrolu 
příspěvkových organizací.

cíl SemInáře
Seznámení s uplatňováním 
schvalovacích postupů v praxi 
příspěvkových organizací, 
upozornění na povinnosti příkazců 
operací, správců rozpočtu 
a hlavních účetních. Vysvětlení 
možných způsobů schvalování 
budoucích veřejných výdajů 
a seznámení s aktuálním stavem 
legislativy v oblasti kontroly a jeho 
dopadem na vnitřní kontrolu 
příspěvkových organizací. 
Upozornění na specifika 
investičních výdajů (fond investic, 
fond reprodukce majetku).

ObSAH
■  Právní rámec, novinky a změny 

v legislativě.
■  Veřejné výdaje.
■  Osoby zajišťující předběžnou 

kontrolu výdajů.
■  Schvalování budoucích výdajů 

(schvalovací postupy v roce 2021).
■  Následná kontrola výdajů (interní 

a externí).
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

42

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

43

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 048
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 047
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 046

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

AUtentIckÉ 
veřejnÉ 
vyStUPOvání

»

■  Hlas, pozitivní i negativní účinky 
hlasového projevu, objevení 
a posílení individuálních 
schopností.

■  Při projevu k auditoriu: Číst či 
nečíst? Kdy ano, kdy ne?

■  Volba jazykové vrstvy (spisovné, 
lidové, odborné, lokální, …).

■  Rytmus, intonace, akcent; umíme 
sugestivně prezentovat pointu?  

■  Mikrofony a ozvučení.
■  Upevnění autority aktéra v jeho 

životních rolích, včetně role šéfa 
čehokoli.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09:00–16:00

11. břeZnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Jiří Weinberger

úrOveň
Pro všechny úrovně (rozmanitost, 
složení skupiny posluchačů přispívá 
k dobrému efektu semináře).

UrČenO PrO
Interní auditoři, učitelé na všech 
stupních od ZŠ po VŠ, veřejně 
vystupující manažeři, prodejci, 
tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, 
manažeři projektových týmů, 
výrobní školitelé, pracovníci veřejné 
správy, právníci, politici a vlastně 
všichni, kdo pracují a komunikují 
s lidmi a nemají při této své činnosti 
dokonalou odezvu a dobrý vnitřní 
pocit.

cíl SemInáře
Navodit zdravý pocit veřejně 
vystupujícího člověka (včetně 
online komunikace). Naučit 
aktéry úspěšně předávat i přijímat 
informace, ať už v rámci odborného, 
pedagogického nebo uměleckého 
působení. Objevit u každého 
individuální kreativní schopnosti. 

ObSAH
■  Poučky o řeči těla - jak je chápat, 

aneb jak si z nich neudělat svěrací 
kazajku.

■  gesta uzavřená, otevřená 
a rozporná.

■  Okruhy pozornosti – vnímání 
prostoru sebe sama v něm, 
základní typy komunikačních 
prostorů, v čem hledat jistotu, 
ukotvení a přirozenou autoritu.
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StrAnA 1261 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

reAlIZAce AUDItU 
říZení rIZIk 
v OrGánU veřejnÉ 
SPrávy – PříPADOvá 
StUDIe

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)

jAk ZAPOjIt fUnkcI 
cOmPlIAnce 
DO vnItřníHO 
kOntrOlníHO 
SyStÉmU 
OrGAnIZAce

»

10. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Klára Sýkorová
generální finanční ředitelství

úrOveň
Pro začátečníky/mírně pokročilé.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory a vedoucí útvarů interních 
auditů, kteří plánují realizovat 
audit systému řízení rizik v orgánu 
veřejné správy. 

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s postupem realizace 
systémového auditu zaměřeného 
na řízení rizik a praktickými 
poznatky pro jeho úspěšné 
zvládnutí. 

ObSAH
■  Legislativa a metodika pro řízení 

rizik v orgánu veřejné správy.
■  Proces řízení rizik v orgánu 

veřejné správy.
■  Plánování, program a realizace 

auditu řízení rizik v orgánu 
veřejné správy.

■  Formulace zjištěných nedostatků 
v průběhu auditu. 

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

■  Hlavní oblasti zájmu compliance 
u obchodních společností 
a u dalších organizací.    

■  Compliance management systém 
(CMS) a jeho propojení s vnitřním 
kontrolním systémem organizace. 

■  Whistleblowing a další nástroje 
využívané v rámci CMS. 

■  Význam interní řídící 
dokumentace a interních směrnic.  

■  Praktické tipy na vzájemné 
propojení compliance a vnitřního 
kontrolního systému organizace.    

ČASOvý rOZvrH
09.00–13.00 hod. 

10. břeZnA 2021

PřeDnášející
JUDr. Pavel Koukal
Rödl & Partner

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory, 
Compliance Officers, členy orgánů 
obchodních společností, jakož 
i vedoucí a odborné pracovníky 
v příspěvkových organizacích.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s právními 
a organizačními základy vnitřního 
kontrolního systému (VKS) 
s důrazem na funkci compliance, 
včetně širšího začlenění VKS 
a compliance v rámci správy 
a řízení obchodních společností, 
řízení organizací a řídícího 
kontrolního systému. Nedílnou 
součástí zaměření semináře je 
i seznámení účastníků s požadavky 
na Compliance management 
systém (CMS) dle ISO a dalších 
uznávaných standardů a praktické 
tipy na funkční propojení 
compliance a VKS. 

ObSAH
■  Právní souvislosti postavení, úlohy 

a funkce vnitřního kontrolního 
systému (VKS) v rámci správy 
a řízení obchodních společností 
a v řízení příspěvkových 
organizací.

■  Vnitřní kontrolní systém a funkce 
compliance. 

Web Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

44

cena člen / nečlen ČIIA

45

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 051
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 050
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 049

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

3e v ČíSlecH 
– kAlkUlAce 
náklADů 
veřejnÉ SlUŽby

»»

ObSAH
■  Základní principy 3E – účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti 
v rámci veřejných politik 
a veřejných výdajů, legislativní 
ukotvení v ČR.

■  Vymezení klíčových 
termínů z oblasti finančního 
a manažerského účetnictví.

■  Náklady a jejich členění, 
potenciál využití členění nákladů 
ve veřejném sektoru.

■  Aplikace do výpočtu úplných 
nákladů na poskytnutou veřejnou 
službu:

	 l  kalkulační vzorec, předmět a cíle 
kalkulací, kalkulační metody,

	 l  alokace režijních nákladů 
s důrazem na nepřímé režie – 
modelové příklady a případové 
studie v prostředí programu MS 
Excel.

■  Využití v konkrétních případech 
organizací veřejného sektoru v ČR 
dle platné legislativy.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
12. 3. 2021 9.00–12.30;  
15. 3. 2021 13.00–16.30

je její hospodaření řádné a že se 
při poskytování služeb a při své 
činnosti chová skutečně efektivně 
a hospodárně. Téma nákladového 
ocenění poskytovaných veřejných 
služeb zejména v poslední době 
výrazně nabývá na významu 
i proto, že může poskytnout 
spolehlivou a transparentní 
informaci těm, kteří v organizacích 
veřejného sektoru rozhodují, 
informaci, za jejímž vytvořením 
zůstává zřetelná a průkazná 
auditní stopa. Kalkulace nákladů 
veřejné služby je také výborným 
nástrojem pro interního auditora 
či kontrolora k přetvoření surových 
ekonomických dat do uživatelsky 
a manažersky srozumitelné 
informace. Prostřednictvím 
nákladových kalkulací lze zajistit 
doložení splnění podmínek 3E 
preciznějším způsobem než pouze 
s odkazem na dosavadní zvyklosti 
v organizaci, a tím zajistit naplnění 
kritéria správnosti finančních 
a majetkových operací dle zákona 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, 
přehlednosti a také praktičnosti 
bude většina příkladů řešena 
v prostředí programu MS Excel 
(na vlastních noteboocích 
účastníků). Tím bude umožněna 
intenzivní interakce mezi 
posluchači a lektorem v průběhu 
řešení jednotlivých příkladů 
a výrazně individuální přístup. 
U posluchačů se tedy předpokládá 
základní uživatelská znalost 
tohoto programu či obdobného 
tabulkového procesoru.

12. a 15. břeZnA 2021
Dvoudenní webinář

PřeDnášející
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
VŠE

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další ekonomické 
pracovníky a vedoucí pracovníky 
v organizacích veřejné správy 
a veřejných financí, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní 
samosprávné celky (kraje, statutární 
města, obce) a jimi zřizované 
organizace a státní fondy.

cíl SemInáře
Číselné doložení splnění zákonné 
podmínky „3E“ u veřejných výdajů 
vždy zlepšuje kvalitu a robustnost 
rozhodování o veřejných penězích 
a také významně zlepšuje auditní 
stopu za tímto procesem. Lze 
ho provést mnoha způsoby. 
Cílem tohoto semináře je nejen 
získat příležitost k nabytí nové 
teoretické znalosti z oblasti 
manažerského (nákladového) 
účetnictví, ale především 
získat možnost je aplikovat 
na modelových příkladech 
a případových studiích, které vždy 
cílí na sestavení kalkulace úplných 
nákladů na veřejné služby, jejichž 
poskytování je smyslem existence 
organizací veřejného sektoru. 
Není-li známo, kolik skutečně 
stojí to, co organizace dělá, není 
snad ani možné konstatovat, že 

jAk nA tO, Aby 
Se ZAměStnAncI 
neObrátIlI 
nA úOOú

ČlOvěk – 
největší 
beZPeČnOStní 
rIZIkO

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)»

12. břeZnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Radek Kučera

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, interní 
vyšetřovatele, vyšetřovatele 
podvodů v organizaci.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky 
s bezpečnostními riziky a s typy 
protiprávního jednání interních 
zaměstnanců společnosti. Dále 
účastníky seznámit se způsobem 
vedení vyšetřování v korporátní 
sféře. 

ObSAH
■  Typologie pachatelů trestné 

činnosti.
■  Vybrané kriminologické teorie.
■  Kriminalita „bílých límečků“.
■  Příprava investigativního 

interview.
■  Vedení investigativního interview.
■  Chyby a omyly při vedení 

interview.
■  Případové studie.

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00 

ObSAH
■  Zaměstnanec jako subjekt 

osobních údajů, dokumentace 
zpracování, poskytované 
informace.

■  Zpracování OÚ zaměstnanců 
vyplývající ze zákona a možná 
porušení.

■  Zpracování OÚ zaměstnanců 
z oprávněného zájmu či 
na souhlas a možná porušení.

■  Vybrané otázky zpracování OÚ při 
využívání prostředků elektronické 
komunikace a problematika 
uchovávání a likvidace údajů.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

11. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Luděk gulázsi,
nezávislý konzultant a poradce,
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři / DPO / pozice 
odpovědné za ochranu osobních 
údajů.

cíl SemInáře
Organizace úspěšně 
implementovali požadavky 
gDPR. Průběžně zabezpečení 
osobních údajů monitorují, interní 
auditoři prověřují, zda nedochází 
k porušování vnitřních politik, 
zásad a postupů. velká pozornost 
je zaměřena především na osobní 
údaje externích subjektů, klientů, 
smluvních partnerů, veřejnosti. 
Ale co subjekty, které máme 
takzvaně doma? Uchazeči o práci, 
zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, 
jejich rodinní příslušníci... Jste si jisti, 
zda máte všechna rizika zpracování 
osobních údajů těchto skupin 
ošetřena? Oba lektoři odpovídají 
ve svých organizacích za politiky 
pro ochranu OÚ zaměstnanců, 
prakticky na to dohlíží. Pro seminář 
se rozhodli upozornit na možná 
slabá místa zpracování OÚ uvnitř 
organizace. 

Web
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 055
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 054
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 053
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 052

jAk POSOUDIt 
úrOveň vkS

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)

reflexe AktUálnícH 
trenDů PřI DOHleDU 
A reGUlAcI v OblAStI 
Aml/cft nA nárODní 
A eU úrOvnI

16. břeZnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
a státní správy i komerční sféry.

cíl SemInáře
Představit možný přístup 
k hodnocení úrovně vnitřního 
kontrolního systému v organizaci / 
společnosti.

ObSAH
■  Prvky VKS.
■  Požadavky managementu.
■  Hodnocení VKS.
■  Komunikace výsledků hodnocení 

managementu.
■  Využití výsledků hodnocení VKS 

pro plánování.

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

16. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Martin Fleischmann, Ph.D., 
Bc. Martin Mužný MSc.,  
Mgr. Kateřina Pscherová,  
Česká národní banka

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
působící v oblasti řízení rizik 
v oblasti AML/CFT v bankách 
a dalších finančních institucích.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s obsahem 
diskuse a návrhy změn 
regulatorního rámce upravujícího 
oblast AML/CFT. Informovat 
o aktivitách ČNB i Evropské 
bankovní autority v oblasti AML/
CFT. Objasnit požadavky, očekávání 
a přístup dohledu v oblasti řízení 
rizik v oblasti AML/CFT v kontextu 
interního auditu.  

ObSAH
■  Navrhované změny v regulaci 

oblasti AML/CFT na úrovni ČR.
■  Připravované aktivity v oblasti 

AML/CFT na úrovni EU.
■  Přístup ČNB k dohledu v oblasti 

AML/CFT na dálku a na místě. 
■  Průniky při řízení ML/FT rizik, 

operačních rizik a rizik IS/IT.
■  Reflexe aktuálních trendů 

v oblasti AML/CFT.
■  Nejčastější zjištění z AML/CFT 

kontrol v kontextu interního 
auditu.

ČASOvý rOZvrH
09.00–13.00 

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

„kDyŽ jDe 
DO tUHÉHO“ 
– SDělOvání 
krItIky A řešení 
vyHrOcenýcH 
SItUAcí

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

HODnOcení 
kvAlIty AUDItU 
Se ZOHleDněním 
meZInárODnícH 
StAnDArDů

»

15. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je získat větší jistotu 
při řešení i velmi nepříjemných 
situacích.

ObSAH
■  Jak odhadnout „kolik kdo snese“ 

– práce s odlišnou mírou zralosti 
různých lidí.

■  Jak nepřepálit – jak umět vhodně 
formulovat i nepříjemné věci, 
aby je druhý skutečně slyšel 
a nezablokoval se.

■  Techniky, jak uklidnit agresora 
nebo jakoukoliv vyhrocenou 
situaci.

■  Zvládání vlastních emocí 
a udržení konstruktivní 
komunikace.

■  V případě zájmu můžeme vše 
řešit přímo na situacích z praxe 
účastníků.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

■  Plánování zakázek, jejich realizace 
a dokumentace, reporting 
a monitoring zjištění a opatření 
z IA.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

15. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň
Interní auditoři účastnící se řízení 
a hodnocení činnosti IA.

UrČenO PrO
Senior interní auditoři, manažeři 
interního auditu.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s požadavky na kvalitní 
výkon interního auditu 
vyplývajících ze Standardů IA. 
Bude probrán přístup k externímu 
hodnocení a budou poskytnuty 
tipy, jak se na takové hodnocení 
připravit. Ze zkušeností lektora 
vyplynou časté odchylky 
oproti jednotlivým ustanovením 
základních standardů i standardů 
pro výkon (proces IA).

ObSAH
■  Mezinárodní rámec profesní 

praxe IA.
■  Postavení auditu v organizaci, 

požadavky na interní auditory – 
řada základních standardů.

■  Využití Programu pro zabezpečení 
a zvyšování kvality IA pro 
dosahování souladu se Standardy 
IA.

■  Charakter práce IA, řízení útvaru 
auditu, plánování práce IA.

StrAnA 110–111
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cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 057
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 056

2 300 (s DPH 2 783)
2 870 (s DPH 3 473)

kOmPlexní 
říZení rIZIk 
OD A DO Z

»»

■  Praktické zkušenosti 
z realizovaných projektů – klíčové 
faktory úspěchu a hlavní překážky 
implementace, časté mýty a bludy 
o rizicích.

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–15:00

■  Strategie, principy a politika řízení 
rizik v podnicích a veřejné správě. 

■  Cyklický průběh a fáze řízení rizik, 
hlavní procesy a činnosti.

■  Identifikace rizik v praxi (zdroje, 
postup, techniky). Katalog rizik. 
Praktický příklad.

■  Hodnocení a měření významnosti 
rizik (kritéria, stupnice, základní 
metody). 

■  Mapa rizik a její sestavení, grafické 
varianty mapy. Případová studie 
mapování rizik – podnik / veřejná 
správa.

■  Taktiky a postupy zvládání 
(zajišťování) rizik, návrh a realizace 
opatření.

■  Monitorování a vykazování, 
výkazy, postupy a evidence, 
funkce včasného varování, časový 
průběh cyklu řízení rizik – příklad 
souhrnného výkazu z praxe.

■  Řízení specifických rizik a jejich 
integrace.

■  IT podpora řízení rizik – přehled 
IT řešení a softwaru, zálohování 
a přístup, praktické ukázky.

■  Dokumentace o řízení rizik 
(směrnice, manuály, jednací řády 
atd.).

■  Komunikace o řízení rizik, plán 
komunikace (příklad z praxe), 
vzdělávání.

■  Kultura řízení rizik v organizaci 
a její rozvoj, potlačení „rizikového“ 
chování.

■  Audit a hodnocení dosažené 
úrovně komplexního řízení rizik – 
ukázka z praxe.

18. břeZnA 2021

PřeDnášející
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníci / interní 
auditoři / manažeři / koordinátoři 
/ vlastníci / analytici rizik a zájemci 
z podniků i veřejné správy 
potřebující koncentrovaný přehled 
moderní praxe řízení rizik s řadou 
praktických příkladů.

cíl SemInáře
Podat ucelený a koncentrovaný 
přehled současné praxe 
komplexního řízení rizik. 
Uvést praktické ukázky a případové 
studie úspěšné praxe řízení rizik jak 
v podnicích, tak ve veřejné správě. 
Předat dlouhodobé zkušenosti 
z mnoha úspěšných projektů 
z oblasti řízení rizik (analýza, návrh, 
implementace a audit systému 
řízení rizik) v podnicích a veřejné 
správě.

ObSAH
■  Základní pojmy, historie vzniku, 

podněty, přínosy a požadavky 
(např. zákonné).

■  Komplexní přístup k řízení rizik 
a jeho součásti.

■  Současné standardy nejlepší 
praxe řízení rizik, terminologie, 
klasifikace, členění rizik do skupin 
a kategorií – praktická ukázka.

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

PrAktIcký úvOD 
DO PrOjektOvÉHO 
říZení PrO 
AUDItOry

»»

	 l  Co je k čemu dobré? 
■  Organizační struktura na projektu; 

Komunikační plan.
	 l  Jak by typický projekt měl být 

organizován? 
	 l  Kdo má typicky jaké pravomoce 

a kdo odpovídá za co?
■  Dokument management.
	 l  Nudná, opomíjená, avšak 

nezbytná součást projektového 
řízení.

■  Rizika, Issues a jejich řízení.
	 l  Jak se projekty typicky 

vypořádávají s řízením rizik 
a problémů, na které narazí?

	 l   Jak by měla vypadat 
formalizace tohoto řízení?

■  Na co se zaměřit při auditu Project 
managementu?

	 l  Klíčová rizika v rámci 
projektového managementu.

	 l  Co obvykle v rámci 
projektového managementu 
nefunguje optimálně.

	 l  Dopady covid-19 na oblast 
projektového managementu.

ČASOvý rOZvrH
09:00–16:00

■  Metodický pohled: Agile vs 
Waterfall.

	 l  Dva základní způsoby řízení 
projektu.

	 l  Důležité pro pochopení, co 
od projektu čekat a jakým 
způsobem projekt probíhal.

	 l  Definuje v obecné rovině 
výstupy, které lze na projektu 
očekávat a kontrolovat.

■  Finanční pohled: T&M vs FTFP.
	 l  Rozdíl mezi dvě nejčastějšími 

způsoby financování projektu.
	 l   Jak se tyto dva pohledy odráží 

do smluv? 
■  Co je projektový troj-imperativ 

a proč je důležitý?
	 l  Základní metriky, podle kterých 

lze projekt řídit a kontrolovat.
	 l  Po pochopení projektového 

troj-imperativu a souvislostí 
mezi jednotlivými vrcholy lze 
zrevidovat, zda projekt dodal, 
co slíbil v rámci podmínek, 
které slíbil, či nikoliv.   

■  Projektový rozsah aneb scope.
	 l  Proč je řízení rozsahu jednou 

z nejkomplexnějších disciplín 
a proč je typicky důležitější než 
ostatní metriky? 

■  Řízení kapacit.
	 l  Jak sestavit projektový tým. 

Rozhodují pouze znalosti nebo 
i povaha členů týmu?

	 l  Jak lidi namotivovat/přesvědčit, 
aby práci odevzdávali 
v termínu.

■  Co to je WBS?
	 l  Aneb jak si Projektový manažer 

připraví balíky práce pro celý 
tým a co to od toho čekat?

■  Projektový plán a harmonogram. 
SMART:-)

	 l  Rozdíly mezi těmito 
zaměňovanými termíny.

17. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Vladimír Pucholt

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Školení je určeno pro interní 
auditory a všechny, kteří 
chtějí získat základní přehled 
o projektovém řízení a projektových 
artefaktech.  

cíl SemInáře
Toto školení Vás nepřipraví 
na certifikaci, ani z Vás během 
jednoho dne neudělá projektového 
manažera. Ale přehlednou, 
pochopitelnou formou Vám 
vysvětlí, jak projekty fungují, co 
by jim nemělo chybět (a co tedy 
hledat) a vnese trochu světla do té 
džungle zkratek a termínů.
Vše se zapojením selského rozumu 
a s metaforickými příklady, 
na kterých je princip do očí bijící.     

ObSAH
■  Co to je projekt?
	 l  Dozvíte se, co to je projekt 

a proč je důležité rozlišovat 
mezi projekty a mezi ostatními 
formami řízení změn. 

	 l   Jak chcete auditovat projekty, 
pokud nevíte, co vlastně 
auditujete?

■  Co vůbec je projektové řízení? 
Kdo to je PM?

	 l   Stručné představení disciplíny 
projektového řízení.

	 l  Stručné představení osoby 
projektového manažera a co 
od něj očekávat.

Web
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 061
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 060
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 059
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 058

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

POkrOČIlý 
rePOrtInG – 
mS POWer bI 
DeSktOP

»1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

UPlAtnění PrIncIPů 
3e PřI ČerPání 
rOZPOČtOvýcH 
PrOStřeDků 
v OrGánU veřejnÉ 
SPrávy

	 l  Struktura sestav – stránky.
	 l  Objekty na stránkách.
	 l  Propojení s daty.
	 l  Definice filtrů a dalších prvků 

na stránkách.
	 l  Příklady.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

25. břeZnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Alex Vinšů

úrOveň
Pokročilejší uživatelé (práce s daty 
v MS Excel).

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro osoby, které 
analyzují velké objemy dat, např. 
výstupy z informačních systémů, 
a potřebují z dat získat efektivně 
interaktivní sestavy. 
Uživatelé by měli mít nainstalovaný 
MS Power BI Desktop na svých 
počítačích – produkt lze snadno 
stáhnout ze stránky https://
powerbi.microsoft.com/cs-cz/
desktop/.

cíl SemInáře
Naučit se používat nástroj Business 
Intelligence, který je z produkce 
firmy Microsoft a je ve verzi 
Desktop zdarma. Tímto nástrojem 
lze tvořit dashboardy a sestavy, 
které poskytují pokročilé nástroje 
datové analýzy.

ObSAH
■  Seznámení s nástrojem MS Power 

BI Desktop.
■  Načtení dat.
	 l  Připojení k datům – databáze, 

excelový soubor, data z webu.
	 l  Transformace vstupních 

dat, kontrola, uložení kroků 
transformace.

	 l   Relace mezi tabulkami.
	 l  Datový model.
■  Sestavy.

24. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Klára Sýkorová
generální finanční ředitelství

úrOveň
Pro začátečníky/mírně pokročilé.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory a vedoucí útvarů interních 
auditů, kteří plánují realizovat audit 
zaměřený na dodržování principů 
3E při čerpání rozpočtových 
prostředků v orgánu veřejné správy. 

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s postupem pro realizaci 
auditu zaměřeného na dodržování 
principů 3E při čerpání 
rozpočtových prostředků v orgánu 
veřejné správy a s praktickými 
poznatky pro jeho úspěšné 
zvládnutí. 

ObSAH
■  Principy 3E – hospodárnost, 

efektivnost a účelnost. 
■  Legislativní a metodická opora 

principů 3E v ČR. 
■  Auditní postupy pro ověření 

principů 3E. 
■  Praktické uplatnění principů 

3E při čerpání rozpočtových 
prostředků v orgánu veřejné 
správy. 

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–12.00

PerSOnální 
AUDIty

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)

AUDIt GDPr

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)»

24. břeZnA 2021

PřeDnášející
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium group

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen interním 
auditorům, specialistům 
a manažerům personálního řízení 
i dalších oblastí zabývajících se 
zvyšováním kvality lidských zdrojů, 
a to jak v rámci soukromé sféry, tak 
i veřejné správy.

cíl SemInáře
Seminář se zaměřuje na cíle, 
metody, organizaci i závěry 
a doporučení personálních auditů. 
Zabývá se tím, kdy tyto audity 
provádět, na co se při nich zaměřit, 
jak stanovit jejich zadání, jak 
formulovat a prezentovat jejich 
závěry a doporučení i jak s jejich 
závěry dále pracovat.  

ObSAH
■  Cíle a význam personálních 

auditů.
■  Druhy personálních auditů 

a jejich rozdíly.
■  Důvody a předpoklady pro 

uskutečnění personálních auditů.
■  Metody, nástroje a organizace 

personálních auditů.
■  Práce s výsledky a závěry 

personálních auditů.
■  Ukázky závěrů a doporučení 

personálního auditu.

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–13.00

■  Vysvětlení klíčových pojmů 
a principů gDPR: osobní údaje 
a zvláštní kategorie osobních 
údajů, správce, zpracovatel, 
příjemce, subjekt údajů, 
zpracování osobních údajů, 
základní principy zpracování 
osobních údajů.

■  Práva subjektů osobních údajů, 
jejich uplatňování a vyřizování 
(právo na přístup k údajům, 
právo být zapomenut, právo 
na přenositelnost údajů).

■  Pověřenec pro ochranu osobních 
údajů (postavení, úkoly, postupy), 
pověřenec a IA, tři linie obrany.

■  Příprava auditu gDPR – cíle 
auditu, zaměření auditu, složení 
týmu, předběžné šetření.

■  Provádění auditu – postup pro 
provedení rozhovorů a testování.

■  Desatero dobrého auditora 
– typická rizika a nedostatky 
– odpovědnost, principy 
zpracování, souhlasy, evidence 
činností zpracování, vyřizování 
požadavků, zpracovatelé 
a smlouvy s nimi atd. (riziko, 
způsob ověření, na čem ověřit).

■  Ověření typických procesů 
v organizaci (např. personalistika 
a mzdy, nákup a zakázky, obchod, 
propagace a marketing, finance, 
IT, bezpečnost a kamery atd.).

■  Diskuse.

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–13.00

22. břeZnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO 
Interní auditory, auditory 
kybernetické bezpečnosti, 
pověřence pro ochranu osobních 
údajů, compliance specialisty 
a všechny ostatní, kteří se s danou 
problematikou chtějí seznámit.

cíl SemInáře
Účastníci se seznámí s právním 
rámcem ochrany osobních údajů. 
Osvojí si dovednosti pro přípravu 
a úspěšné provedení auditu gDPR.

ObSAH
Evropský parlament přijal nové 
nařízení, tzv. obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů (general 
Data Protection Regulation, 
„gDPR“), které zásadním způsobem 
změní evropskou legislativu 
v oblasti ochrany osobních údajů.
Pro všechny subjekty (soukromé 
i veřejné), které zpracovávají 
osobní údaje občanů EU, znamená 
gDPR vznik nových povinností 
v souvislosti se zvýšením ochrany 
a práv občanů EU. Nařízení nabude 
účinnosti 25. 5. 2018 a v České 
republice nahradí současnou 
právní úpravu ochrany osobních 
údajů. Účastníci kurzu se seznámí 
s principy nové právní úpravy 
a osvojí si dovednosti pro přípravu 
a úspěšné provedení auditu gDPR:

WebWebWeb



cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

53

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 064
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 063
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 062

etIketA PrO 
kAŽDý Den A PrO 
kAncelář

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

29. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je získat větší 
sebejistotu ve společenských 
situacích, zvláště těch pracovních.

ObSAH
■  Připomenutí základních 

pravidel etikety a společenských 
předností.

■  Řešení „ošemetných situací“ 
a prevence faux pas.

■  Jak se obléct do kanceláře – 
business dress 21. století (zde 
mohou být velké rozdíly mezi 
organizacemi, které závisí 
na jejich dress codu a firemní 
kultuře).

■  Pracovní oběd, schůzka, jednání 
a podobné příležitosti.

■  Společenská konverzace, small 
talk a získávání společenského 
sebevědomí.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

■  Přístupy do databází (obecně).
■  Audit technických účtů.
■  Souhrn: Kde jsou největší rizika? 

Jaké jsou nejčastější nálezy? Co 
doporučit? 

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

AUDIt 
PříStUPOvýcH 
Práv DO It 
SyStÉmů

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)

OrGAnIZAČní 
AUDIty

»»

26. břeZnA 2021

PřeDnášející
Igor gricinko, MBA, CISA, C|EH, CCSP
Michal Hric, CISA
Deloitte

úrOveň
Pro začátečníky nebo mírně 
pokročilé.
Základní znalost práce s MS Excel 
případně MS Access.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory, kteří chtějí rozšířit své 
znalosti v oblasti IT.

cíl SemInáře
Cílem semináře je představit 
praktické postupy, kterými může 
non-IT auditor ověřit rizika spojená 
s přístupovými právy.

ObSAH
■  Proč řídit přístupy?
■  Autentizační metody 

(jednosložková, dvousložková, 
třísložková).

■  Síla autentizačních metod; kvalita 
hesel.

■  Základy kryptografie – způsob 
ukládání hesel.

■  Fyzická a logická identita; typy 
účtů.

■  Lehký úvod do architektury IT: 
kde všude se ověřují přístupy?

■  Single Sign On – pro a proti.
■  Ověřování přístupů do Windows 

domén(y) - audit Active Directory.
■  Práva k souborovému systému.
■  Přístupy k souborům MS Office, 

PDF apod. 
■  Přístupy do aplikací (obecně).

■  Práce s výsledky a závěry 
organizačních auditů.

■  Ukázky závěrů a doporučení 
organizačního auditu.

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–13.00

25. břeZnA 2021

PřeDnášející
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium group

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen interním 
auditorům, specialistům 
a manažerům organizačního 
rozvoje i dalších oblastí zabývajících 
se zdokonalování řízení a vnitřního 
uspořádání organizace, a to 
jak v rámci soukromé sféry, tak 
i veřejné správy.

cíl SemInáře
Seminář se zaměřuje na cíle, 
metody, organizaci i závěry 
a doporučení organizačních 
auditů. Zabývá se tím, kdy tyto 
audity provádět, na co se při nich 
zaměřit, jak stanovit jejich zadání, 
jak formulovat a prezentovat jejich 
závěry a doporučení i jak s jejich 
závěry dále pracovat.  

ObSAH
■  Cíle a význam organizačních 

auditů.
■  Druhy organizačních auditů 

a jejich rozdíly.
■  Důvody a předpoklady pro 

uskutečnění organizačních 
auditů.

■  Metody, nástroje a organizace 
organizačních auditů.

Web
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cena člen / nečlen ČIIA

54

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

55

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 067
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 066
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 065

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

mAnAŽerSká 
kOntrOlA 
A PODPOrA, 
ZPětná vAZbA, PrOČ 
kOntrOlOvAt A cO 
PODPOrOvAt

vyUŽItí mS excel 
PřI AnAlýZe DAt 
Z HlAvní knIHy

»2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

■  Přijímání zpětné vazby 
od autority.

■  Kontrola – proč kontrolovat a co, 
prohlášení manažera o kontrole.

■  Podpora – bez kontroly není 
podpora: jak manažer může 
podporovat své lidi a jak pozná, 
že zvolil účinný nástroj podpory.

■  Druhy podpory – situace: co a kdy 
je účinné.

■  Případová studie, každodenní 
trénink, uplatnění principů 
kontroly a podpory.

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–16.00

6. DUbnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Alena Jáchimová

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Základním nástrojem ovlivňování 
a řízení je zpětná vazba. Dostáváme 
ji denně – od nadřízených, 
kolegů, podřízených. Mnohdy 
jsme tak zahlceni informacemi, 
že na ně zkrátka nereagujeme 
nebo reagujeme přecitlivěle. Jak 
poskytovat zpětnou vazbu, jak ji 
přijmout a co je základem kontroly. 
Dozvíte se, proč čísla nestačí a jak 
podporovat lidi a tvůrčí atmosféru.

ObSAH
■  Vnímání a jeho podmíněnost – 

chyby ve vnímání a nejen lidí.
■  Zpětná vazba a neurovědy – co je 

a co není zpětná vazba.
■  Pravidla úspěšných manažerů 

pro poskytování zpětné vazby – 
inspirace, jak na to (cvičení).

■  Poskytování zpětné vazby 
autoritě.

■  Přijímání zpětné vazby a bariéry 
kolem toho.

31. břeZnA 2021

PřeDnášející
Ing. Igor Barva, Ing. Petr grešl, 
Rogit

úrOveň 
Pro všechny úrovně

UrČenO PrO
Určeno pro všechny interní 
auditory.

cíl SemInáře
Cílem semináře je praktické 
procvičení analýzy dat 
na vybraných reportech vzorové 
firmy. Úkolem auditora bude pod 
vedením lektora upravit data, 
ověřit jejich platnost a nalézt 
v souboru dat významné odchylky 
od očekávaných hodnot a určení 
jejich podstaty.

ObSAH
■  Jak získat vhodná účetní data.
■  Příprava dat pro provedení 

analýzy, ověření dat, stratifikace, 
doplnění časových hodnot, 
separace údajů (práce se vzorci 
pro práci s daty a textem).

■  Příprava základních 
testovacích sestav, sestavení 
bilance a výsledovky pomocí 
kontingenčních tabulek.

■  Příprava dalších sestav pro 
testování majetku, významných 
dodavatelů, odchozích plateb 
atd…

■  Vyhodnocení výsledků 
analýz, identifikace odchylek 
od očekávaných hodnot.

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–16.00

4 400 (s DPH 5 324)
5 500 (s DPH 6 655)

OSm lekcí 
Ze ZáklADů 
InterníHO 
AUDItU

»»

na reporting, struktura závěrečné 
zprávy, komunikace návrhu zprávy, 
prezentace závěrů ve vedení, roční 
zpráva.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

2. lekce: Role, odpovědnosti 
a způsob zajišťování IA v organizaci 
dle Standardů řady 1000 – 
organizační začlenění, řízení 
činnosti IA, Statut IA; Výkon auditu 
s profesní péčí dle Standardů řady 
2000 – požadavky na proces auditu.

3. lekce: Řídicí a kontrolní systém 
– co by IA měl znát o corporate 
governance, řídicí a kontrolní 
systém v organizaci.

4. lekce: IA a řízení rizik – co by 
interní auditor měl znát o rizicích, 
způsob řízení rizik v organizaci, 
auditování na bázi rizika.

5. lekce: Produkty IA – zaměření 
na podporu managementu, co 
vše poskytuje interní auditor; Typy 
auditních zakázek – hodnocení 
souladu a výkonnosti na úrovni 
systému a operací. 

6. lekce: Plánování IA – východiska 
pro plánování na střednědobé 
a roční úrovni, plánování na bázi 
analýzy rizik, hodnocení plnění 
plánu. 

7. lekce: Realizace IA – proces 
auditu podle jednotlivých fází, 
přípravné, realizační a monitorovací; 
Hodnocení a testování – vedení 
interview, strukturovaná práce 
s informacemi. 

8. lekce: Dokumentace, reporting 
a monitoring – vedení auditní 
dokumentace, obsah, forma a práce 
s auditním spisem; Auditní zprávy 
a jejich projednání – požadavky 

29.–30. břeZnA 2021
Dvoudenní seminář

PřeDnášející
Ing. Jana Báčová, CIA,  
Česká národní banka; 
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Začínající interní auditory.

cíl SemInáře
Interní audit je budován 
v organizacích na podporu 
zlepšování systémů řízení 
především cestou opatření pro 
zvládání podnikatelských rizik. 
Co to interní audit vlastně je, jaký 
posun v jeho pojetí v posledních 
letech nastal, jakou přidanou 
hodnotu audit poskytuje, o jaké 
celosvětově uznávané standardy 
se opírá a co auditorům přinášejí, 
co audit poskytuje svým vnitřním 
zákazníkům, jaké typy auditů lze 
při řízení využít, jak audit probíhá 
od analýzy rizik přes plánování, 
přípravu a realizaci auditu až 
ke zpracování závěrečné zprávy 
včetně návrhu nápravných 
opatření – to jsou otázky, na které 
v průběhu semináře odpoví 
zkušený lektor ČIIA.

ObSAH
1. lekce: Rámec pro profesní praxi 
IA – jeho pojetí a význam pro praxi 
IA; Definice IA – co je IA a na co se 
v moderním pojetí zaměřuje; Etický 
kodex IA – zásady pro spolehlivý 
výkon IA a jejich naplňování.

Web Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

56

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

57

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 153

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 070
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 069
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 068

» 2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

veřejnOSPrávní 
kOntrOlA 
– PrOtOkOl 
O kOntrOle A POPIS 
kOntrOlnícH 
ZjIštění

fmeA – 
StrUktUrOvAný 
náStrOj PrO 
AnAlýZU 
PrOceSnícH rIZIk

■  Proces veřejnosprávní kontroly 
na časové ose.

■  Pověření ke kontrole, zahájení 
kontroly.

■  Protokol o kontrole vč. povinných 
náležitostí.

■  Kontrolní zjištění a jejich popis 
do protokolu o kontrole.

■  Námitky a jejich vyřízení.
■  Ukončení kontroly.
■  Principy „3E“.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00 

8. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Bc. Michal Sklenář  
Ministerstvo pro místní rozvoj

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Zaměstnance v organizacích 
veřejné zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky 
(kraje, Magistrátní města, obce) 
a jimi zřizované organizace, kteří 
postupují dle kontrolního řádu, 
nebo zájemce z řad příjemců dotací.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s procesem 
veřejnosprávní kontroly na časové 
ose se zaměřením na obsah 
protokolu o kontrole a způsobu 
zpracování jednotlivých kontrolních 
zjištění prostřednictvím aktuálních 
modelových příkladů.

ObSAH
Veřejnosprávní kontrola od její 
přípravy až po ukončení kontroly, 
a to prostřednictvím praktických 
vzorových dokumentů, které jsou 
zpracovány v souladu se zákonem 
č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, a které budou účastníkům 
k dispozici v tištěné verzi. Součástí 
semináře budou praktické příklady 
z praxe a stanoviska Ministerstva 
vnitra a Ministerstva financí, které 
souvisí s výkonem kontroly.

8. DUbnA 2021 

PřeDnášející
Ing. Jaroslav Maňas 

úrOveň
Pro všechny úrovně 

UrČenO PrO
Pro oblast výkonu interního auditu, 
řízení rizik a kontrolní činnosti. 

cíl SemInáře
Seznámit posluchače s využitím 
FMEA analýzy (Failure Mode ad 
Potential Analysis) jako nástroje 
pro strukturovaný a komplexní 
přístup k identifikaci, analýze 
a vyhodnocení rizik. 

ObSAH
Školení je koncipováno formou 
workshopu. Jednotlivé části FMEA 
nástroje jsou teoreticky vysvětleny 
a následně je FMEA analýza 
praktikována na posluchači zvolený 
proces.
■  Historie nástroje FMEA pro 

analýzu rizik.
■  Využití analýzy FMEA v rámci 

průmyslových odvětví a praktické 
ukázky.

■  Vysvětlení základních principů 
a pravidel analýzyy FMEA.

■  Identifikace, analýza 
a vyhodnocení rizik pomocí 
nástroje FMEA.

■  Společná praktická část – analýza 
procesu pomocí FMEA.

■  Otázky a odpovědi. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

trÉnInk 
vyjeDnávání 
A kOmUnIkAce 
S kOmPlIkOvAnýmI 
OSObAmI

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (S DPH 2 868)

WHIStleblOWInG v rámcI 
vnItřníHO kOntrOlníHO 
SyStÉmU A nOvÉ 
POvInnOStI OrGAnIZAcí 
PřI ZAváDění InternícH 
kAnálů PrO OZnAmOvání 

»

7. DUbnA 2021

PřeDnášející
PhDr. Luděk Vajner

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, obchodníky, 
manažery, studenty a všechny, kteří 
vyjednávají.

cíl SemInáře
1. Získat základní informace 
o komunikaci a vyjednávání 
s komplikovanými osobami.
2. Naučit se vyjednávací strategie.
3. Sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

ObSAH
■  Kdo jsou komplikované osoby?
■  Principy komunikace verbální 

a neverbální.
■  Příprava na vyjednávání.
■  Strategie vyjednávání.
■  Různé typy osob a strategie jejich 

zvládání (extrovert, introvert, 
racionální typ, vztahový typ, 
úzkostný typ, narcistní a další).

■  Případové studie.

Teoretické části budou věnovány cca 
3 hodiny, zbytek dne bude věnován 
konkrétním případovým studiím z praxe 
účastníků.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00   

■  Whistleblowing jako nástroj 
interní a externí komunikace – 
způsoby zavádění a praktického 
fungování.

■  Interní kanály pro oznamování 
protiprávního jednání. 

■  Ochrana oznamovatelů a zákaz 
tzv. odvetných opatření.

■  Whistleblowing – zpracování 
a ochrana osobních údajů. 

■  Nová evropská právní úprava 
– Směrnice (EU) 2019/1937 
o ochraně osob, které oznamují 
porušení práva Unie. 

■  Aktuální stav transpozice 
nové evropské úpravy v České 
republice – zákona o ochraně 
oznamovatelů.      

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–13.00 hod. 

7. DUbnA 2021

PřeDnášející
JUDr. Pavel Koukal
Rödl & Partner

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory, 
Compliance Officers, členy orgánů 
obchodních společností, jakož 
i vedoucí a odborné pracovníky 
v příspěvkových organizacích.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky 
s problematikou interních kanálů 
pro oznamování protiprávního 
jednání a ochrany oznamovatelů 
(whistleblowingu) v podnikové 
praxi, a to jak z hlediska tzv. 
best practice v rámci vnitřního 
kontrolního systému a funkce 
compliance, tak i z hlediska stávající 
i připravované nové právní úpravy. 
Zvláštní pozornost je věnována 
otázkám spojeným se zaváděním 
whistleblowingu jako nástroje 
interní i externí komunikace v rámci 
podniku (organizace) a konkrétními 
požadavky na ochranu 
oznamovatelů vůči tzv. odvetným 
opatřením. Samostatný blok 
semináře se zabývá novou právní 
úpravou směrnice EU o ochraně 
oznamovatelů a navazující 
prováděcí úpravě v České republice.   

ObSAH
■  Úvod do problematiky 

whistleblowingu jako nástroje 
vnitřního kontrolního systému 
a compliance a současně jako 
právní povinnosti organizací.

Web Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

59

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 074
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 073
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 072
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 071

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)

ZákOn O PrAní 
šPInAvýcH PeněZ 
A jeHO OČekávAnÉ 
Změny v rOce 2021

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

PrOvěření 
mZDOvÉ OblAStI 
v OrGAnIZAcI

»

■  Povinné osoby – přehled hlavních 
povinností dle AML zákona, 
zejména identifikace a kontrola 
klienta, oznamování podezřelých 
obchodů, školení zaměstnanců 
atd.

■  Mezinárodní sankce.
■  Hlavní změny po novele AML 

zákona, který by měl nabýt 
účinnosti v roce 2021.

ČASOvý rOZvrH
09.00–13.00

9. DUbnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Martina Chrástková, 
Finanční analytický úřad

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro všechny 
tzv.  „povinné osoby“ dle zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování 
terorismu, ve znění pozdějších 
předpis (tzv. AML zákon), a jejich 
zaměstnance zodpovědné 
za dodržování opatření 
vyplývajících z tohoto zákona. 

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s povinnostmi, které 
jsou na ně na základě AML zákona 
kladeny, včetně doporučení, jak je 
v praxi implementovat. Součástí 
bude rovněž informace o relevantní 
evropské legislativě, ale i dalších 
mezinárodních standardech 
(Doporučení FATF). V závěrečné 
části semináře budou účastníkům 
představeny očekávané změny AML 
zákona v roce 2021 (novelizace 
v souvislosti s přijetím 5. směrnice 
proti praní peněz).

ObSAH
■  Právní úprava opatření proti praní 

špinavých peněz a financování 
terorismu, základní pojmy.

■  Relevantní mezinárodní instituce.
■  Činnost a role Finančního 

analytického úřadu, mezinárodní 
spolupráce.

9. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jan Chmelík, 
Česká spořitelna

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za mzdovou oblast.

cíl SemInáře
Seznámit se základními riziky 
mzdové oblasti a postupy pro její 
prověření. 

ObSAH
■  Základní legislativa mzdové 

oblasti.
■  Mzdy, mzdové systémy.
■  Mzdové účetnictví.
■  Základní okruhy pro ověřování.
■  Rizika, nedostatky a podvody 

v mzdové oblasti.
■  Případová studie – prověření 

vybraných otázek mzdové oblasti.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

metODIkA ItIl®4 
říZení SlUŽeb

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

AUDIt vnItřníHO 
kOntrOlníHO 
SyStÉmU

»

8. DUbnA 2021

PřeDnášející
Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt
KRUTOL® Consulting

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Odborníkům, interním auditorům 
a specialistům z útvarů/odborů 
informatiky (nejen těm), které 
zajímá řízení IT služeb „IT 
Infrastructure Library“. Může být 
předpokladem pro systém řízení IT, 
ale i služeb obecně (zejm. dle nové 
verze ITIL 4).

cíl SemInáře
■  Seznámit účastníky s novou verzí 

metodologie ITIL 4.
■  Seminář zahrnuje novinky 

týkající se nové verze 4, vydávané 
po částech od února 2019.

■  Účastnící se seznámí s principy 
této metodiky vč. příkladů z praxe.

ObSAH
■  Přehled metodického rámce ITIL®.
■  Novinky – verze ITIL 4.
■  Znáte či používáte „Value Stream‘?
■  Service Value System a jeho 

komponenty.
■  Rozdíly mezi verzemi 3 a nové 

verze 4.
■  Procesní řízení v IT službách vs. 

tzv. praktiky.
■  Co obnáší moderní (IT) Service 

Management.
■  Nové certifikační schéma.
■  Příklady z praxe.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

■  Způsoby nastavení VKS.
■  Významné transakce a kontrolní 

postupy.
■  Úroveň informačních systémů.
■  Poznání procesu odhalování 

a vyhodnocení rizik. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

8. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Šárka Hartychová
Ministerstvo životního prostředí, 
Ing. Ladislava Slancová 
Nejvyšší kontrolní úřad 

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
správy, jakými jsou organizační 
složky státu a jimi zřízené 
organizace, územní samosprávné 
celky (kraje, Magistrátní města, 
obce) a jimi zřizované organizace.

cíl SemInáře
Objasnit a na praktických 
příkladech vysvětlit provedení 
auditu vnitřního kontrolního 
systému podle nejnovějších 
principů a metod.

ObSAH
■  Nejvhodnější přístup k auditu 

vnitřního kontrolního systému 
podle nejnovějších principů 
a metod.

■  Soubor faktorů působících 
na fungování VKS.

■  Harmonizace kroků, auditní 
postupy, předběžné analytické 
postupy.

■  Zjištění úlohy a zaměření 
vnitřního kontrolního systému 
v organizaci.



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

61

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 078
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 077
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 076
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 075

» 2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

kOntrOlA 
A AUDIt 
PrOvOZnícH 
výDAjů  

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

■  Postup interního auditu 
a kontroly na úseku výdajů.

■  Doporučení a upozornění 
na rizika.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

13. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Miroslava Pýchová

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory, 
pracovníky finančních útvarů 
orgánů veřejné správy a dalších 
subjektů.

cíl SemInáře
Informovat o aktuálních změnách 
v právní úpravě, předat zkušenosti 
z dlouholetého výkonu kontroly 
hospodaření u státních orgánů, 
územních samosprávných celků 
a příjemců dotací.

ObSAH
■  Platná právní úprava a postup 

zjišťování, zda jsou finanční 
operace v souladu s předpisy.   

■  Účelnost výdajů orgánů veřejné 
správy, příjemců dotací a dalších 
subjektů.

■  Nedostatky v náhradách 
za cestovní výdaje, za právní 
a poradenské služby, odstupné, 
odměny za dohody o provedení 
práce a pracovní činnosti 
a u jiných provozních výdajů.

■  Doplněno informací o nových 
a novelizovaných právních 
předpisech využitelných při 
kontrole hospodaření a interním 
auditu.

■  Příklady dotazníků před 
zahájením a v průběhu auditu 
nebo kontroly výdajů.

■  Formalizované nastavení VKS, 
úprava odpovědností, zásad 
a postupů.

■  Hodnocení účinnosti VKS interním 
auditem:

	 l  posouzení souladu,
	 l  naplňování kritérií účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti.
■  Příklady interního auditu souladu 

nastaveného VKS:
	 l  Předběžná řídící kontrola 

příjmů.
	 l   Předběžná řídící kontrola 

výdajů.
	 l  Průběžná a následná řídící 

kontrola.
	 l  Dodržování 3E, vyloučení nebo 

zmírnění rizik.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

jAk PřIStOUPIt 
k AUDItU vyHlášky 
Č. 82/2018 Sb. 
O kybernetIckÉ 
beZPeČnOStI.

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

jAk nA AUDIt 
bOZP, PO A OŽP

jAk nA AUDIt 
vnItřníHO 
kOntrOlníHO 
SyStÉmU 
U PříSPěvkOvýcH 
OrGAnIZAcí beZ 
AUDItOrA? 

»

12. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň
Pro všechny úrovně.

cílOvá SkUPInA
Řídící pracovníci odpovědní za VKS 
a jeho hodnocení.

cíl SemInáře
Úvodem semináře budou 
vysvětleny legislativní požadavky 
na vnitřní kontrolní systém 
organizací veřejné správy a jeho 
hodnocení Na základě zkušeností 
lektora bude probráno, jak zajistit, 
aby audit proběhl interně. Co se 
zaměření vyžadovaných auditů 
u malých příspěvkových organizací 
týče, budou účastníci upozorněni 
na zajištění formalizace VKS, úpravu 
odpovědností, nastavení zásad 
a vymezení postupů ve vnitřních 
předpisech, dokumentace 
naplňování, popis odchylek, 
doporučení a opatření k nápravě. 
Na konkrétním případě bude 
předveden audit VKS dle požadavků 
legislativy krok za krokem, a to 
jak v oblasti řídící kontroly, tak 
při využívání kritérií účelnosti, 
efektivnosti a hospodárnosti při 
nakládání s veřejnými prostředky. 
Výklad bude doplněn příklady 
zjištěných nedostatků z praxe.

ObSAH
■  Právní požadavky na vnitřní 

kontrolní systém organizací VS 
a jeho hodnocení.

12. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Tomáš Krejčí, 
NÚKIB

úrOveň
Kurz je určen pro mírně pokročilé. 
Vstupní požadavky jsou obecná 
znalost principů systému řízení 
bezpečnosti informací (např. 
normy řady ISO 27k, nebo 
vyhlášky č. 82/2018 Sb. vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti). 

UrČenO PrO
Interní auditory provádějící interní 
audit kybernetické bezpečnosti 
podle vyhlášky č. 82/2018 
Sb. vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti.

cíl SemInáře
Cílem semináře je účastníky 
seznámit s požadavky vyhlášky 
č. 82/2018 Sb. vyhláška 
o kybernetické bezpečnosti 
a s přístupem, jak provést audit této 
vyhlášky.

ObSAH
■  Úvod do problematiky.
■  Audit organizačních opatření.
■  Audit technických opatření.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

9. DUbnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
a státní správy i komerční sféry.

cíl SemInáře
Představit možný přístup 
k provedení auditu BOZP, PO a OŽP.

ObSAH
■  Požadavky BOZP, PO a OŽP.
■  Zařazení auditu do plánu.
■  Definice rozsahu auditu.
■  Komunikace s auditovaným.
■  Auditní techniky.
■  Formulace závěrů a komunikace 

s managementem.
■  Zhodnocení účinnosti VKS. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00



cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 081
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 080
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 079

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)»

vyšetřOvání 
PODvODů 
v rámcI 
OrGAnIZAce

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

■  Náhrada škody způsobené 
podvodným jednáním.

■  Procesní opatření pro zamezení 
opakovaného výskytu podvodu.

■  Příklady z praxe.

ČASOvý rOZvrH
09.00–13.00

14. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Tomáš Hořejší, CFE
MONETA

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Zaměstnanci z kontrolních útvarů 
– zejm., Fraud Risk managementu, 
Compliance nebo Interního auditu.

cíl SemInáře
Cílem semináře je účastníkům 
představit oblast řízení rizika 
podvodného jednání – tzv. 
Anti-fraud management. V rámci 
semináře budou prezentovány 
a diskutovány praktické znalosti 
a dovednosti v rámci prevence, 
detekce a vyšetřování podvodného 
jednání. Seminář rovněž obsahuje 
i doporučení k efektivní spolupráci 
s orgány činnými v tr. řízení (OČTŘ) 
a doporučení směrem k náhradě 
způsobené škody.  V rámci semináře 
se dotkneme i reálných případů 
z praxe.  

ObSAH
■  Anti – Fraud management a jeho 

klíčové komponenty.
■  Způsoby detekce podvodů.
■  Investigace případu.
■  Obvyklé postupy při vyšetřování.
■  Zajišťování a vyhodnocování 

důkazů v kontextu na používané 
metody vyšetřování.

■  Spolupráce s OČTŘ – výhody 
a nevýhody jejich zapojení 
do interního vyšetřování.

■  Kontrolní činnost při hospodaření 
s majetkem státu.

■  Dotazy a diskuse.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

HOSPODAření S mAjetkem 
StátU PO výZnAmnÉ 
nOvele ZákOnA Č. 
219/2000 Sb., O mAjetkU 
ČeSkÉ rePUblIky A jejím 
vyStUPOvání v PrávnícH 
vZtAZícH

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

SPrávA 
DOkUmentů 
ve SPISOvÉ SlUŽbě 
Z POHleDU 
InterníHO 
AUDItOrA

»»

14. DUbnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
státních orgánů, organizací a jiných 
subjektů, kteří se zajímají o právní 
úpravu hospodaření a nakládání 
s majetkem státu.

cíl SemInáře
Informovat uchazeče o zásadních 
změnách v hospodaření s majetkem 
státu, které přinesl zákon č. 51/2016 
Sb., kterým se mění zákon 
č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích.  

ObSAH
■  Hospodaření s majetkem státu 

po zásadní a rozsáhlé novele 
zákona č. 219/2000 Sb., kterou 
přinesl zákon č. 51/2016 se 
zaměřením na vyhodnocení 
dopadů novely do praxe.

■  Vybraná ustanovení novely 
prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb. 
k zákonu o majetku státu.

■  Centrální registr administrativních 
budov (CRAB).

■  Rámcová charakteristika smluv 
o nájmu a podmínek užití při 
nakládání s majetkem státu.

■  Nejčastější chyby v kupních 
smlouvách a ve smlouvách 
o bezúplatných převodech 
státního majetku.

■  Ukládání dokumentů/spisů 
do spisovny i v elektronickém 
systému spisové služby. 

■  Vyřazování dokumentů 
ve skartačním řízení 
z elektronického systému spisové 
služby. 

■  Na internetu zveřejněné 
informace o provozu podatelny 
a o podmínkách přijímání 
dokumentů, zejména přijímané 
formáty dokumentů v digitální 
podobě.

Výklad bude doplněn řadou 
příkladů z praxe. 

ČASOvý rOZvrH (Webinář)
09.00–12.00

13. DUbnA 2021 

PřeDnášející
Ing. Martina Křešťáková
MČ Praha 3

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné zprávy, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Identifikovat nejzávažnější rizika 
spojená s řízením dokumentace 
v spisové službě (životní cyklus 
dokumentu).
Poukázat na aktuální legislativní 
vývoj ve spisové službě.

ObSAH
■  Spisová služba v souladu s novým 

NSESSS (VMV částka 57/2017 
(část II)).

■  Propojení systémů spravujících 
dokumenty s elektronickým 
systémem spisové služby.

■  Aktuální spisový řád.
■  Spisový a skartační plán v souladu 

s gDPR (lhůty).
■  Náležitosti elektronických 

dokumentů v souladu s eIDAS.
■  Zákon o právu na digitální služby.
■  Průběžné vyřizování dokumentů/

uzavírání spisů.
■  Přidělování správných spisových 

znaků. 

Web
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 084
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 083
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 082

Změny ZákOnA 
O ZADávání 
veřejnýcH 
ZAkáZek

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»

■  Dopad do praxe zadavatelů 
a kontrolních subjektů.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

19. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Markéta Ajmová,
JUDr. Lenka Matochová, 
Ministerstvo pro místní rozvoj

úrOveň
Pro pokročilé.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Představit účastníkům semináře 
poslední vývoj právní úpravy 
zadávání veřejných zakázek.

ObSAH
■  Technická novela ZZVZ, význam 

jednotlivých změn.
■  Dopady zákona o skutečných 

majitelích a novely zákona 
„o praní špinavých peněz“.

■  Zelené a odpovědné zadávání 
(novelizace zásad?).

■  Postupná účinnost jednotlivých 
ustanovení ZZVZ, pravidla pro 
e-fakturaci.

■  Pravidla nákupu tzv. čistých 
automobilů.

■  Ústavní soud: zrušení poplatku 
za podnět k ÚOHS.

■  Možnosti zadavatele v době 
koronavirové (využití JŘBU, 
aplikace výjimek, změna smluv, 
lhůty …).

tvOrbA 
A ImPlementAce 
PerSOnálníHO 
mAnUálU 
OrGAnIZAce

bAlZám nA nervy 
– jAk ZíSkAt 
klID A nADHleD 
I v neleHkýcH 
SItUAcícH

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»

16. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je zlepšit si 
obranyschopnost proti stresu.

ObSAH
■  Celý kurz je zaměřen na získání 

nadhledu a duševních sil 
v nelehké době a v nelehkých 
situacích – prostě takový antistres.

■  Principy, které pomáhají držet si 
odstup od tlaku světa.

■  Techniky na zvládání stresu 
a rozjitřených emocí.

■  Principy fungování našeho 
mozkem ve stresových situacích.

■  První pomoc, pokud máme pocit, 
že nám syndrom vyhoření klepe 
na dveře.

■  Umět si říct, když už je něčeho 
dost a taky to umět říct druhým 
bez zbytečných konfliktů.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

■  Vztahy liniového a personálního 
managementu a vymezení 
personálních pravomocí 
a odpovědností.

■  Tvorba a zavádění personálního 
manuálu do praxe.

■  Principy personálního 
controllingu a reportingu.

■  Ukázky zásad personálního 
manuálu a kontrolních nástrojů 
jeho prosazování v praxi.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

15. DUbnA 2021

PřeDnášející
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium group

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen interním 
auditorům, členům podnikového 
vedení, personálním manažerům 
i dalším vedoucím zaměstnancům, 
kteří se zabývají plánováním 
a hodnocením personálních 
procesů a tvorbou podnikové 
personální legislativy. Jeho 
součástí je možnost je možnost 
ověřit si vlastní postupy v této 
oblasti a vytvořit základ vlastního 
personálního manuálu svého 
podniku.  

cíl SemInáře
Seminář se zaměřuje na význam, 
tvorbu a implementaci 
personálního manuálu organizace 
jako nástroje shrnujícího 
a sjednocujícího zásady a konkrétní 
pravidla řízení lidských zdrojů 
v soukromých firmách i veřejných 
institucích. Jeho cílem je zvýšit 
výkonnost organizace na základě 
tvorby a implementace účinných, 
přehledných a jednoduchých 
a snadno kontrolovatelných 
nástrojů personálního řízení.   

ObSAH
■  Význam a obsah personálního 

manuálu.
■  Pravidla a hlavní zásady 

jednotlivých personálních 
činností.

StrAnA 114–115
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 087
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 086
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 085

cOmPlIAnce 
PrOceSy, 
OvěřOvAná 
rIZIkA A jAk 
nA ně v PrAxI

4 400 (s DPH 5 324)
5 500 (s DPH 6 655)

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933) »

■  Povinnosti Compliance ve vztahu 
k vnitřním předpisům.

■  Kontrolní činnosti Compliance.
■  Informační povinnosti.
■  Vyřizování stížností a reklamací.
■  Vedení evidencí.
■  Vedení záznamů o činnosti, 

zprávy o činnosti.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00 

21.–22. DUbnA 2021
Dvoudenní seminář

PřeDnášející
Mgr. Petr Novotný, 
Ing. Radek Ščotka, MBA,  
Argeus

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory, kontrolní pracovníky, 
manažery, a pracovníky, kteří řeší 
praktické otázky výkonu funkce 
Compliance.  

cíl SemInáře
Cílem je popsat rizika Compliance 
procesů, ukázat pohled právníka 
a interního auditora, jak nejlépe 
relevantní rizika ověřit. 

ObSAH
■  Co všechno od Compliance 

očekávat.
■  Účel a zaměření funkce 

Compliance u jednotlivých typů 
finančních institucí.

■  Organizační a personální 
požadavky na Compliance 
u jednotlivých typů institucí.

■  Vztah Compliance 
k managementu.

■  Náplň Compliance – celková 
charakteristika.

■  Vztah Compliance k předpisům 
proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti (AML).

■  Vztah Compliance k řízení rizik.
■  Vztah Compliance k zajištění 

právních služeb.
■  Monitoring právních předpisů 

a uznávaných standardů.

■  Hlas, pozitivní i negativní účinky 
hlasového projevu, objevení 
a posílení individuálních 
schopností.

■  Při projevu k auditoriu: Číst či 
nečíst? Kdy ano, kdy ne?

■  Volba jazykové vrstvy (spisovné, 
lidové, odborné, lokální, …).

■  Rytmus, intonace, akcent; umíme 
sugestivně prezentovat pointu?  

■  Mikrofony a ozvučení.
■  Upevnění autority aktéra v jeho 

životních rolích, včetně role šéfa 
čehokoli.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

AUtentIckÉ 
veřejnÉ 
vyStUPOvání

»2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)»

OPAtření PrOtI 
PrAní šPInAvýcH 
PeněZ AktUálně 
A PO ZměnácH 
PrávnícH 
PřeDPISů

20. DUbnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Jiří Weinberger

úrOveň
Pro všechny úrovně (rozmanitost 
složení skupiny posluchačů přispívá 
k dobrému efektu semináře).

UrČenO PrO
Interní auditoři, učitelé na všech 
stupních od ZŠ po VŠ, veřejně 
vystupující manažeři, prodejci, 
tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, 
manažeři projektových týmů, 
výrobní školitelé, pracovníci veřejné 
správy, právníci, politici a vlastně 
všichni, kdo pracují a komunikují 
s lidmi a nemají při této své činnosti 
dokonalou odezvu a dobrý vnitřní 
pocit.

cíl SemInáře
Navodit zdravý pocit veřejně 
vystupujícího člověka (včetně 
online komunikace). Naučit 
aktéry úspěšně předávat i přijímat 
informace, ať už v rámci odborného, 
pedagogického nebo uměleckého 
působení. Objevit u každého 
individuální kreativní schopnosti. 

ObSAH
■  Poučky o řeči těla – jak je chápat, 

aneb jak si z nich neudělat svěrací 
kazajku.

■  gesta uzavřená, otevřená 
a rozporná.

■  Okruhy pozornosti – vnímání 
prostoru sebe sama v něm, 
základní typy komunikačních 
prostorů, v čem hledat jistotu, 
ukotvení a přirozenou autoritu.

vnitřních zásad (účinnost 
1. 10. 2018), kterou se zpřísňují 
požadavky na vnitřní postupy 
a opatření povinných osob dle 
zákona, 

■  s připravovaným novým zákonem 
(předpokládaná účinnost 
1. 1. 2021) o evidencí skutečných 
majitelů a se souvisejícími 
povinnostmi pro právnické osoby 
a jejich statutární orgány.

ObSAH
■  Současný vývoj úpravy praní 

peněz v ČR, EU a ve světě – 
souvislosti s dalšími pravidly 
o omezení bankovního tajemství 
a výměna informací mezi 
daňovými správami – prokazování 
původu majetku apod.

■  Okruh povinných osob.
■  Definice skutečného majitele.
■  Změny v identifikaci a kontrole 

klienta – nové povinnosti – 
zjišťování vlastnické a řídící 

■  Struktury.
■  Systém vnitřních zásad 

a hodnocení rizik.
■  Evidence skutečných majitelů 

(změny ve veřejných rejstřících).
■  Obecné pokyny ESA (Evropsky 

orgán dozoru nad praním 
špinavých peněz).

■  Dotazy a diskuze.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

19. DUbnA 2021

PřeDnášející
JUDr. et Mgr. Jiří Taišl,
Taišl advokátní kancelář

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen širokému 
okruhu účastníků: zejména 
zaměstnancům tzv. odpovědných 
osob, jako zejména zaměstnancům 
finančních institucí (pracovníkům 
bank, obchodníkům s cennými 
papíry apod.); dále příslušníkům 
svobodných povolání jako jsou 
advokáti, notáři, auditoři, daňoví 
poradci apod.; pracovníkům 
realitních kanceláří; také 
společnostem zakládající 
obchodní korporace a statutárním 
orgánům osob se zahraničními 
vlastníky. Konečně je určen i všem 
statutárním orgánům právnických 
osob zapsaných v obchodním 
rejstříku.  

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky:
■  s novelizovaným zákonem 

č. 253/2008 Sb., o některých 
opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu (dále jen 
„zákon“), v kontextu evropské 
i mezinárodní právní regulace 
problematiky praní peněz,

■  s novým prováděcím předpisem 
k zákonu – vyhláškou č. 67/2018 
Sb., o požadavcích na systém 
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 091
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 090
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 089
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 088

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

AUDIt vnItřní 
kOmUnIkAce 
v OrGAnIZAcI

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328) »

■  „Systémové“ a „měkké“ 
komunikační bariéry.

■  Metody a organizace auditu 
vnitřní komunikace.

■  Závěry a doporučení auditu 
vnitřní komunikace.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

28. DUbnA 2021

PřeDnášející
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium group

UrČenO PrO
Seminář je určen interním 
auditorům, manažerům 
a specialistům zabývajícím se 
zvyšováním kvality managementu 
a odstraňováním organizačně 
i personálně podmíněným 
nedostatkům ve vnitřní komunikaci 
organizace.

cíl SemInáře
Seminář zaměřující se na novou 
oblast vnitřního auditu se 
zabývá cíli, metodami, závěry 
a doporučeními auditu vnitřní 
komunikace, i tím, jak s nimi 
pracovat. Cílem tohoto auditu 
je přezkoumání a posouzení 
účinnosti vnitřní komunikace 
v organizaci, odhalení slabin v této 
komunikaci a navržením cest jejich 
odstranění, a to jak z hlediska 
obsahu předávaných informací, 
tak i způsobu jejich sdělování 
a přijímání. Jeho předmětem je 
vnitřní komunikace „shora dolů“, 
„zdola nahoru“ i napříč jednotlivými 
útvary organizace.  

ObSAH 
■  Význam, cíle a funkce auditu 

vnitřní komunikace.
■  Východiska auditu vnitřní 

komunikace – na co by se měl 
audit vnitřní komunikace zaměřit. 

■  Komunikační bariéry v organizaci, 
jejich druhy a příčiny.

	 l  Okruh provozních výdajů /
autoprovoz, cestovní náhrady, 
pokladní služba, běžné 
provozní výdaje, pohledávky, 
závazky, škody…/.

	 l  Okruh personalistiky a platů.
	 l  Okruh dokladů vztahujících 

se k inventarizaci majetku 
a závazků…

■  Přístup auditu a kontroly k OÚD.
■  Práce se směrnicemi OÚD.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

OběH úČetnícH 
DOklADů 
A Interní AUDIt 
A kOntrOlA 
v SUbjektecH 
veřejnÉ SPrávy

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

jAk nA AUDIt 
PrOceSU 
InveStIce

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

Interní AUDIt 
krOk ZA krOkem

»

28. DUbnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce

úrOveň
Pro všechny úrovně. Základní 
orientace v procesu oběhu účetních 
dokladů.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace v oblasti 
oběhu účetních dokladů.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s potřebou 
organizace veřejné správy mít 
zpracovaný dostatečný a funkční 
oběh účetních dokladů jako 
předpoklad správného a včasného 
zaúčtování účetních operací. 
Interním auditorům a kontrolním 
zaměstnancům dát základní návod, 
jak s oběhem účetních dokladů 
pracovat a jak jej posuzovat.

ObSAH
■  Předpisy související s oběhem 

účetních dokladů.
■  Vazby mezi Oběhem účetních 

dokladů a Organizačním řádem 
účetní jednotky.

■  Základní okruhy oběhu dokladů:
	 l  Okruh Investiční a okruh oprav 

a údržby.

22. DUbnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
a státní správy i komerční sféry.

cíl SemInáře
Představit možný přístup 
k provedení auditu procesu 
investice.

ObSAH
■  Proces investic.
■  Zařazení auditu do plánu.
■  Definice rozsahu auditu.
■  Komunikace s auditovaným.
■  Auditní techniky.
■  Formulace závěrů a komunikace 

s managementem.
■  Zhodnocení účinnosti VKS. 

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

22. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Ladislava Slancová, 
Nejvyšší kontrolní úřad

úrOveň
pro všechny úrovně

UrČenO PrO
Interní auditoři či další pracovníci 
v organizacích veřejné správy.

cíl SemInáře
Praktické provádění výkonu 
interního auditu s využitím nejlepší 
praxe.

ObSAH
■  Seznámení se s právními předpisy 

vztahujícími se na interní audit 
ve veřejné správě, včetně 
mezinárodních standardů pro 
profesní praxi interního auditu.

■  Provedení procesem interního 
auditu krok za krokem, včetně 
plánování, podávání zpráv 
a hodnocení kvality.

■  Praktické příklady a dokumentace.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 095
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 094
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 093
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 092

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

PrIncIPy 
fUnGOvání 
veřejnÉ SPrávy 
v Čr

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

POkrOČIlý 
rePOrtInG – mS 
excel A DOPlněk 
POWerPIvOt

»

30. DUbnA 2021

PřeDnášející
JUDr. Ing. Zdeňka Liv Prokšová, 
Nejvyšší kontrolní úřad

úrOveň
Pro začátečníky.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory 
a další vedoucí pracovníky 
v organizacích veřejné správy, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Objasnit základní principy 
fungování veřejné správy v ČR. 

ObSAH
■  Obecné principy organizace 

a činnosti veřejné správy.
■  Územně samosprávné celky 

v systému veřejné správy.
■  Spojený model veřejné správy.
■  Samospráva vykonávaná ÚSC 

a VÚSC a jejich vztah.
■  Zásahy státu do územní 

samosprávy.

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

■  Základní funkce:
	 l  CALCULATE,
	 l  RELATED,
	 l  Funkce pro datum a čas,
	 l  Filtry.
■  Příklady, diskuse, informační 

zdroje.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

29. DUbnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Alex Vinšů

úrOveň
Pokročilejší uživatelé (práce s daty 
v MS Excel).

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro osoby, které 
analyzují velké objemy dat, např. 
výstupy z informačních systémů, 
a potřebují z dat vytvářet složité 
kontingenční tabulky obsahující 
pokročilé výpočty.

cíl SemInáře
Naučit se používat doplněk 
PowerPivot, který je součástí MS 
Excel (od verze 2013, ve verzi 2010 
se dá doinstalovat). Výsledkem 
budou sofistikované kontingenční 
tabulky a grafy.

ObSAH
■  Seznámení s doplňky v MS Excel, 

PowerPivot, režimy zobrazení.
■  Definice dat.
	 l  Připojení k datům, relace mezi 

tabulkami.
	 l  Datový model.
	 l  Aktualizace.
■  Výpočetní pole, přidání sloupce.
■  Standardní agregace.
■  Jazyk DAX, syntaxe.
■  Funkce jazyka DAX, srovnání s MS 

Excel.
■  Princip kontextu – zejména pro 

CALCULATE.
■  Definice míry.
■  Vyzkoušení na připravených 

datech.
■  Kategorie funkcí.

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

GDPr 
A cOmPlIAnce 
PrOGrAm

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

Interní AUDIt 
ZAlOŽený 
nA DAtOvÉ 
AnAlytIce

»

	 l  stanovení odpovědností,
	 l   analýza compliance rizik,
	 l  další rizikové parametry 

zpracování,
	 l  vztahy se zpracovateli, 

dodavateli, ostatními správci, 
třetími osobami.

■  Compliance program – co hlídat 
v průběhu zpracování:

	 l  povinnosti zaměstnanců,
	 l  vedoucích zaměstnanců,
	 l   top managementu,
	 l  jak na školení zaměstnanců (co 

– koho školit).
■  Compliance program – povinnosti 

správců při ukončení zpracování.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

29. DUbnA 2021

PřeDnášející
Ing. Luděk gulázsi,
nezávislý konzultant a poradce
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři, pracovníci 
compliance, pracovníci odpovídající 
za zpracování osobních údajů.

cíl SemInáře
Seminář popisuje jednu z cest, 
jak i po dvou a půl letech udržet 
organizaci v souladu s požadavky 
gDPR a související judikaturou. 
Z čeho vyjít při zakomponování 
gDPR do compliance programu 
společnosti.  Oba lektoři 
dlouhodobě působící v interním 
auditu mají současně zkušenosti 
z výkonu na pozici pověřence 
pro ochranu osobních údajů. 
Účastníky upozorní na aktuální 
problematiku, která je průběžně 
upravována Evropským sborem pro 
ochranu osobních údajů či českým 
Úřadem pro ochranu osobních 
údajů. Lektoři budou připraveni 
o nastolených problémech 
diskutovat a hledat řešení.  

ObSAH
■  gDPR a zpracování osobních 

údajů v roce 2021.
■  Obecně opomíjené povinnosti 

správců osobních údajů.
■  Compliance program – co hlídat 

před zahájením zpracování 
osobních údajů:

29. DUbnA 2021

PřeDnášející
Bc. David Korniet
Mgr. gabriela Tvrdíková, CIA, CFE, 
CAMS,
Deloitte

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro vedoucí 
pracovníky, interní auditory, 
kontrolní pracovníky, manažery.

cíl SemInáře
Seznámení s aktuálními trendy 
a metodami využití datové analýzy 
v interním auditu.

ObSAH
■  Seznámení s aktuálními trendy.  
■  Přínosy aktivního využívání 

datové analytiky interním 
auditem (výsledky globálních 
studií).

■  Začlenění datové analytiky 
do celého cyklu interního 
auditu: tvorba auditního plánu, 
výběr auditních zakázek, výběr 
auditního vzorku, vizualizace 
auditních výstupů.     

■  Praktické ukázky využití při 
auditních zakázkách.

■  Využití datové analytiky pro 
posílení vnitřního kontrolního 
prostředí (kontinuální 
monitoring).   

■  Diskuze.   

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

Web



cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 098
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 097
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 096

AUDIt 
InteGrOvAnÉHO 
SyStÉmU říZení 
Ict

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»2 400 (s DPH 2 904)

3 000 (s DPH 3 630)

Specifika auditu zaměřeného 
na integrovaný systém řízení ICT:
■  řízení auditu,
■  auditních procesů,
■  použití nástrojů,
■  vedení dokumentace.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

3. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jiří Štěrba 

úrOveň
Pro všechny úrovně.
Určeno pro / Cílová skupina
Interní auditory, pracovníky útvaru 
informačních a komunikačních 
technologií,
vedoucí pracovníky organizací, 
majitele společností.

cíl SemInáře
Poskytnutí informací a možnosti 
konzultace v rámci případové 
studie z oblasti auditu zaměřeného 
na integrovaný systém řízení 
informačních a komunikačních 
technologií.

ObSAH
Integrovaný systém řízení 
informačních a komunikačních 
technologií:
■  úvod: trendy, terminologie, vývoj, 

problémy a přínosy integrace, 
dekompozice systému, 

■  správa a řízení: stanovení rámce 
(cílů, principů, rozsahů a politik) 
a oblastí řízení (zainteresovaných 
stran, benefitů, rizik a zdrojů),

■  procesy: postup dekompozice 
subsystémů zajišťujících efektivitu 
a bezpečnost, pořadí jejich 
zavádění,

■  dokumentace: návrh obsahu 
a formy základních dokumentů.

Účastník semináře získá ucelený 
přehled základní přehled pravidel 
s ohledem na zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(ZZVZ) a pravidel Evropských 
strukturálních a investičních 
fondů. Součástí výkladu budou 
také možnosti kontroly zakázek 
a představení pomůcek, které 
k tomu lze využít. Lektor bude 
průběžně upozorňovat na typická 
zjištění ze své praxe a předmětem 
bude také diskuse nad 
stanovováním výše sankcí za různé 
typy pochybení. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

ZáSADy reGUlAce 
PlAtebníHO StykU 
Se ZAměřením 
nA lIcenČní 
PrOceS

veřejnÉ ZAkáZky 
PrO AUDItOry 
A kOntrOlní 
PrAcOvníky 
v kOStce

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328) »»

3. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Ondřej Hartman
Ey

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory ve veřejné správě, 
interní auditory u příjemců 
dotací, projektové a finanční 
manažery a kontrolní pracovníky 
u poskytovatelů dotací, pracovníky 
firem zabývající se dotačním 
managementem.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s pravidly 
veřejných zakázek realizovaných dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a pravidly 
zakázek dotovaných z ESIF se 
zvláštním zřetelem na typická 
zjištění a oblasti vyžadující zvláštní 
pozornost.

ObSAH
■  Představení veřejného zadávání 

– kontrolní postupy a vymáhání 
nesrovnalostí a úvod do veřejných 
zakázek.

■  Průběh zadávacího řízení 
(otevřené řízení).

■  Základní charakteristiky ostatních 
druhů řízení.

■  Bližší pohled na jednotlivé etapy 
zadávacího řízení.

■  Opravné prostředky a dohled nad 
oblastí veřejných zakázek.

■  Kontrolní listy pro zakázky.

■  Informace o vybraných 
ustanoveních nového zákona/
porovnání s minulou legislativou.

■  Regulované subjekty dle zákona 
o platebním styku.

■  Licenční řízení (vč. FinTech).
■  Zásady silného ověření pro účely 

licenčního řízení.
■  Související Obecné pokyny EBA.
■  Kybernetická bezpečnost v rámci 

regulace platebního styku.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

3. květnA 2021

PřeDnášející
JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.
Česká národní banka

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je vhodný jak pro interní 
auditory, tak pro konzultanty, kteří 
mají zájem si rozšířit povědomí 
o bezhotovostních platbách 
a licenčním řízení předmětné 
regulace, tak pro další zájemce z řad 
odborné veřejnosti, zaměstnanců 
bank a nebankovních subjektů 
nabízející provádění platebních 
transakcí, ale též studentům 
finančního práva. 

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit jeho 
účastníky se základními aspekty 
regulace platebního styku v ČR. 
Porovnat minulou a aktuální 
zákonnou úpravu. Ozřejmit 
současnou zákonnou úpravu 
s přihlédnutím k požadavkům 
licenčního řízení, a to zejm. v oblasti 
IKT systémů. Zvláštní část bude 
věnována regulaci a licencování 
tzv. FinTech společností. 
Včetně seznámení s příslušnou 
evropskou legislativou a úvodem 
do kybernetické bezpečnosti 
v souladu se zákonem o platebním 
styku. 

ObSAH
■  Prameny práva regulace 

platebního styku.



cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA

75

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 101
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 100
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 099
říZení 
beZPeČnOStI 
InfOrmAcí 
v OblAStI 
DODAvAtelSkýcH 
vZtAHů

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)
cena člen / nečlen ČIIA

»

■  Nutné úpravy procesů pro řízení 
dodavatelů a řízení informací.

■  Možnosti a metody ověřovaní 
dodržování bezpečnostních 
požadavků.

■  Specifické problémy při využívaní 
outsourcingu / cloudových 
služeb.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

5. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Igor Barva, 
Ing. Petr grešl, 
Rogit

úrOveň
Pro pokročilé interní auditory 
s orientací na informační 
a komunikační technologie.

UrČenO PrO
Seminář je určený pro vedoucí 
interního auditu, pracovníky IT 
a nákupu řídících dodavatele 
ovlivňujících bezpečnost informací.

cíl SemInáře
Cílem semináře je představit 
šíři problematiky zabezpečení 
informací v oblasti spolupráce 
s dodavateli, outsourcingu 
a ověření informační bezpečnosti 
v prostředí sdílení informací (cloud 
computing). 

ObSAH
■  Požadavky na řízení dodavatelů 

a outsourcing v regulaci 
a v legislativě.

■  Nařízení EBA o outsourcingu, 
zákon o kybernetické bezpečnosti 
a související vyhlášky.

■  Aplikovatelnost externích 
certifikací a prověrek.

■  Příprava dodavatelského vztahu, 
klasifikace dodavatelů dle míry 
rizika, kritické služby.

■  Definice požadavků 
na zabezpečení před uzavřením 
smluvních vztahů.

■  Dlouhodobý rámec řízení 
informační bezpečnosti 
dodavatelských smluv.

■  Moderní trendy řízení ve veřejné 
správě.

■  Závěry a vyhodnocení.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

3e v ČíSlecH – 
rOZHODOvání 
S AUDItní 
StOPOU

»»2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 9 933)

SmrtelnÉ HřícHy 
v kOmUnIkAcI

vrcholových orgánů organizací 
veřejného sektoru a přispět k vyšší 
míře jistoty jejich členů při jejich 
rozhodování např. o legálnosti 
přijímaných rozhodnutí. Zajištění 
auditní stopy může být 
v řadě případů považováno 
za abstraktní či teoretický 
problém, lze jej však zajistit 
číselným způsobem, v souladu 
s moderními trendy řízení 
ve veřejné správě v rozvinutých 
zemích světa. Tento seminář 
řadu takových metod či postupů 
představuje, a to nejen teoreticky, 
ale také s využitím modelových 
příkladů.
Z důvodu větší míry pohodlí, 
přehlednosti a také praktičnosti 
budou některé příklady řešeny 
v prostředí programu mS excel 
(na vlastních noteboocích 
účastníků). Tím bude umožněna 
intenzivní interakce mezi 
posluchači a lektorem v průběhu 
řešení jednotlivých příkladů 
a výrazně individuální přístup. 
U posluchačů se tedy předpokládá 
základní uživatelská znalost 
tohoto programu či obdobného 
tabulkového procesoru.

ObSAH
■  Základní principy 3E – účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti 
v rámci veřejných politik 
a veřejných výdajů, legislativní 
ukotvení v ČR.

■  Úvod do manažerského 
rozhodování.

■  Varianty pro rozhodování.
■  Rozhodování za rizika a nejistoty.
■  Strategické řízení a některé jeho 

nástroje.

4. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
VŠE

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři, kontroloři a další 
odborníci organizací veřejného 
sektoru, kteří jsou v rámci své 
agendy odpovědní za přípravu 
podkladů pro rozhodování 
vrcholového managementu 
(vedoucích orgánů veřejné 
správy, porad vedení, ředitelů, 
zastupitelstva, rady, starostové, 
ředitelé úřadů a tajemníci úřadů) 
v nejrůznějších oblastech, jakož 
i odborníci, kteří tyto procesy 
a pravidla nastavují, ověřují či 
kontrolují. Dále také odborníci 
zabývající se řízením rizik 
v územních samosprávách a interní 
auditoři ověřující v rámci auditu 
systému funkčnost systému řízení 
rizik v organizaci veřejného sektoru.

cíl SemInáře
Prostřednictvím i základních metod 
kvantitativního managementu lze 
zajistit doložení splnění podmínek 
3E preciznějším způsobem než 
pouze s odkazem na dosavadní 
zvyklosti v organizaci, a tím 
zajistit naplnění kritéria správnosti 
finančních a majetkových operací 
dle zákona 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, zvýšit 
kvalitu a robustnost rozhodnutí 

4. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je získat větší 
nadhled nad vlastní komunikací.

ObSAH
■  Výběr „oblíbených“ chyb, kterých 

se nevědomky dopouštíme 
v komunikaci.

■  Jak se jich vyvarovat, nezkazit si 
vztahy a vyhnout se zbytečným 
konfliktům.

■  Co všechno v komunikaci hraje 
roli, aniž si toho všímáme.

■  Cílem je získání nadhledu nad 
vlastní komunikací a větší šance 
na to, že naše komunikace doma 
i v práci „dobře dopadne“.

■  Pokračování „Smrtelných hříchů“, 
které znáte z videí.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

76

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

77

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 105
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 104
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 103
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 102

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

kOntrOlA 
nA míStě – 
neleHká PrAxe

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933) »

■  Jak naložit s identifikovanými 
zjištěními.

■  Jak sledovat uložená opatření 
k nápravě v rámci úřadu 
(kontrolního orgánu).

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

6. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jan Roubínek, 
SFŽP

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pro pracovníky/kontrolory 
útvarů v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí 
(jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky a jimi 
zřizované organizace) provádějící 
veřejnosprávní kontroly na místě 
a rovněž i pro jejich nadřízené 
a metodické útvary odpovědné 
za efektivnost nastavených řídících 
a kontrolních mechanismů uvnitř 
organizace.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky kurzu 
s praktickými poznatky 
z vykonávání veřejnosprávních 
kontrol na místě (od stolu).

ObSAH
■  Kdy začít s veřejnosprávní 

kontrolou na místě (od stolu).
■  Zná kontrolor všechny podstatné 

skutečnosti před zahájením 
veřejnosprávní kontroly.

■  Možná úskalí veřejnosprávní 
kontroly na místě.

■  Časový rozsah veřejnosprávní 
kontroly na místě.

hodnocení, posouzení vyzrálosti 
systému.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

cO by AUDItOr 
měl Znát PřeD 
AUDItem říDIcíHO 
A kOntrOlníHO 
SyStÉmU

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

jAk POHlíŽet 
nA ZPrávy 
Z externícH AUDItů 
kvAlIty úřADU/
OrGAnIZAce

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

jAk nA AUDIt 
PrOceSU fInAnce

»

6. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři.

cíl SemInáře
V rámci semináře budou vysvětlena 
východiska pro budování 
řídicího a kontrolního systému 
v organizaci, mj. budou zmíněny 
požadavky z legislativy, Standardů 
IIA a mezinárodně uznávaného 
modelu COSO IC. Na co by měl dát 
IA pozor, než se pustí do auditu? 
Bude vymezena formální podoba 
ŘKS v organizaci a popsána 
soustava vnitřních předpisů 
vymezujících ŘKS a upravujících 
jeho jednotlivé prvky. V návaznosti 
na to budou účastníci seznámeni 
s různými přístupy k hodnocení 
řídicího a kontrolního systému ze 
strany interního auditu. 

ObSAH
■  Východiska pro nastavení ŘKS 

v rámci organizace, společné 
zásady různých modelů.

■  Formální nastavení ŘKS 
v organizaci, struktura, 
odpovědnosti a politiky.

■  Výkon ŘKS, auditní stopy, 
reporting orgánům korporace / 
vedení organizace.

■  Hodnocení souladu nastaveného 
systému ŘKS, úloha IA při 

6. květnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Hana Žufanová, Ph.D., 
MŠMT

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Seznámit interní auditory s nástroji 
pro řízení kvality ve veřejné správě 
a jejich využitím v rámci interních 
auditů.

ObSAH
■  Úvod do problematiky řízení 

kvality organizace/úřadu.
■  Nástroje pro řízení kvality 

ve veřejné správě:
	 l  normy ISO,
	 l  modely EFQM, CAF,
	 l  model CSR.
■  Způsoby ověřování implementace 

nástrojů kvality v organizaci/
úřadu:

	 l   interní ověření,
	 l  externí ověření.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

5. květnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
a státní správy i komerční sféry.

cíl SemInáře
Představit možný přístup 
k provedení auditu procesu finance.

ObSAH
■  Proces finance.
■  Zařazení auditu do plánu.
■  Definice rozsahu auditu.
■  Komunikace s auditovaným.
■  Auditní techniky.
■  Formulace závěrů a komunikace 

s managementem.
■  Zhodnocení účinnosti VKS. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 154

11. květnA 2021 

PřeDnášející
Ing. Jaroslav Maňas 

úrOveň
Pro všechny úrovně. 

UrČenO PrO
Interní auditory. 

cíl SemInáře
Seznámit posluchače s využitím 
nástrojů z metodologie Six Sigma 
v rámci interního auditu. 

ObSAH
Školení je koncipováno formou 
workshopu. Jednotlivé kapitoly 
jsou vždy teoreticky vysvětleny 
a následně je praktická ukázka 
daných nástrojů v praxi. Veškeré 
kapitoly spolu souvisí a jsou 
navzájem propojeny. Posluchač 
tímto dostane komplexní 
návod s praktickými ukázkami, 
jak postupovat při provádění 
interního auditu s pomocí nástrojů 
metodologie Six Sigma.
■  Kapitola I – Definice problému 

(CTQ, Business Case, Project 
Charter).

■  Kapitola II – Porozumění procesu 
(SIPOC, High Level Map, Detailed 
Map, Key In+Out).

■  Kapitola III – Analýza procesu 
(Failure mode and Effect Analysis).

■  Kapitola IV – Root Cause Analysis 
(Fishbone, 5Why, Control Charts).

■  Kapitola V – Reporting.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 108
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 107
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 106

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

kDy můŽe 
POvAŽOvAt 
AUDItOr 
SvÉ DůkAZy 
ZA DOStAteČnÉ

vyUŽItí SIx SIGmA 
náStrOjů v IA 

»

III. Chyby auditorů:
■  Vztah mezi dostatečností 

a spolehlivostí.
■  Dostatečnost důkazů = čtvrtina 

úspěchu auditora.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

10. květnA 2021

PřeDnášející
Mgr. František Orság, CIA

UrČenO PrO
Auditory a vedoucí útvarů, kteří 
se podílejí na zpracovávání 
auditorských zpráv.

cíl SemInáře
Vyzbrojit auditory dovednostmi 
vhodnými pro hodnocení 
dostatečnosti auditních důkazů 
a pro argumentaci při prezentacích 
auditorských zpráv.

ObSAH
I. Dostatečnost auditní důkazy 
z hlediska požadavků:
■  Standardů IIA.
■  Managementu auditovaných 

útvarů.
■  Správních, dozorčích a jiných rad 

a výborů.

II. Dostatečnost pomocí 
statistických postupů:
■  Statistické metody výběru 

a zpracování výsledků.
	 l  Výběry při testech kontrol.
	 l  Výběry pro odhad hodnot.
	 l  Výběry pomocí peněžní 

jednotky (metoda MUS neboli 
PPS).

■  Nestatistické metody výběru 
a zpracování výsledků.

	 l  Strukturovaný přístup 
k nestatistickým metodám – 
stratifikace.

	 l  Zpracování výsledků při 
stratifikaci.

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)

ZákOn O StřetU 
Zájmů

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

vZDálenÉ 
PřIPOjení 
A mInImAlIZAce 
kybernetIckýcH 
HrOZeb PřI PrácI 
Z DOmOvA

»

10. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Květa Balgová 
Město Cheb

úrOveň
Základní úroveň.

UrČenO PrO
Pro pracovníky vykonávající 
funkci podpůrného orgánu ÚSC 
v registru střetu zájmů a pro veřejné 
funkcionáře dle zákona o střetu 
zájmů a pro další pracovníky 
zajímající se o tuto oblast.

cíl SemInáře 
Seznámení posluchačů s praxí 
podpůrného orgánu, s povinnostmi 
veřejného funkcionáře, s registrem 
střetu zájmů, s dopady gDPR.

ObSAH
■  Veřejní funkcionáři na úrovni ÚSC.
■  Omezení výkonů, vztahů a účastí.
■  Druhy povinných oznámení.
■  Způsob podávání oznámení.
■  Vedení registru a praktická ukázku 

nahlížení.
■  Získávání osobních údajů.
■  Deliktní odpovědnost.
■  Kontrolní činnost.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–13.00 hod.

■  Zabezpečení vzdálených zařízení 
(notebooků a dalších mobilních 
zařízení).

■  Možnosti rozšíření obrany 
proti kybernetickým hrozbám 
do domácího prostředí:

	 l  Antivirová ochrana.
	 l  Kontrola patchování.
	 l  MDM (Mobile Device 

Management).
	 l   DLP (Data Loss Prevention).
	 l  Šifrování dat atd.
■  Zabezpečení vzdáleného 

připojení na straně firmy (firewall, 
proxy, IPS apod.).

■  Audit ochrany osobních údajů při 
práci z domova.

■  Audit přístupů, uskutečněných 
přes vzdálené připojení.

■  Audit zabezpečení vzdáleného 
připojení.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

6. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jan Bukovský, 
Česká exportní banka

úrOveň
Pro všechny skupiny.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky, 
kteří se zabývají zabezpečením 
práce z domova.

cíl SemInáře
Seznámit interní auditory 
s možnostmi, jak auditovat 
vzdálené přístupy a IT bezpečnost 
při práci z domova.

ObSAH
■  Práce z domova a vzdálené 

připojení jako její podmínka.
■  Legislativní požadavky.
■  Ochrana osobních údajů a práce 

z domova – pohled zaměstnance 
a pohled organizace.

■  Časté uživatelské chyby 
v domácím prostředí.

■  Specifické možnosti úniku dat 
v domácím prostředí.

■  Specifická rizika z pohledu gDPR.
■  Požadavky na chování uživatelů 

v domácím prostředí.
■  Některé často používané způsoby 

vzdáleného připojení.
■  Co je VPN a typy VPN.
■  Terminálové servery a virtuální 

desktopy.
■  Vzdálená plocha a vzdálená 

pomoc.
■  Vzdálené připojení a cloud.
■  Typické útoky na vzdálené 

připojení.

Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 0xx

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

81

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 111
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 110
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 109

4 400 (s DPH 5 324)
5 500 (s DPH 6 655)

flexIbIlní fOrmy 
ZAměStnání PODle 
ZákOníkU Práce 
A SPOlUPráce S OSvČ 
POHleDem PrávníkA 
A InterníHO AUDItOrA

»

■  Příklady povolené spolupráce 
s OSVČ.

■  Rizika využívání OSVČ.
■  Jak správně auditovat pracovní 

procesy, úvazky.
■  Crowd employment, portfoliová 

práce, interim management.
■  Jak (ne)napsat smlouvu pro 

spolupráci s OSVČ.
■  Dopady nesprávných pracovních 

procesů na organizaci.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

12.–13. květnA 2021
Dvoudenní seminář

PřeDnášející
Mgr. Jana Horáčková, LL.M.,  
Radek Ščotka, MBA,  
Argeus

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníci, pracovníci 
personálního oddělení 
v soukromém sektoru 
a ve veřejném sektoru, který 
zaměstnává osoby v pracovním 
poměru podle zákoníku práce. 

cíl SemInáře
Budeme se věnovat možnostem 
flexibilního zaměstnávání v širším 
kontextu, tedy nejen zaměstnanců 
ale i spolupráci s OSVČ. Seznámíme 
účastníky s nástroji zákoníku práce 
umožňujícími flexibilitu a jejich 
použitím, naučíme účastníky 
rozpoznávat spolupráci s OSVČ 
od zakázaného švarcsystému 
a probereme i vznikají formy 
pracovní flexibility.

ObSAH
■  Typy pracovních smluv a jejich 

flexibilní využití.
■  Flexibilní pracovní úvazky.
■  Sdílení pracovního místa, sdílení 

zaměstnanců.
■  Rizika různých pracovních úvazků.
■  Flexibilní rozvržení pracovní doby.
■  Homeoffice a jeho rizika.
■  Rizika HR činností.
■  Spolupráce s OSVČ: co je a není 

švarcsystém.

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

PrAktIcká 
reAlIZAce 
AUDItU 
vnItřnícH 
PřeDPISů

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

SPrávA DOkUmentů 
ve SPISOvÉ SlUŽbě 
Z POHleDU 
InterníHO 
AUDItOrA

»

12. květnA 2021

PřeDnášející
Veronika Jeřábková, 
Interní auditor ISO 9001, 27001, 
13485

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, příp. pracovníci 
zabývající se správou vnitřních 
předpisů, manažery.

cíl SemInáře
Praktická příprava na výkon auditu 
zaměřeného na vnitřní předpisy:
■  Hierarchie vnitřních předpisů.
■  Přiměřenost předpisů.
■  Aktuálnost z pohledu legislativy.
■  Odpovědnosti stanovené 

ve vnitřních předpisech.

ObSAH
■  Vymezení oblasti vnitřních 

předpisů.
■  Standardní rozsah a hierarchie 

vnitřních předpisů, legislativní 
vazby.

■  Návazné dokumenty – práce 
s formuláři, šablonami a vzory.

■  Rozsah vnitřních předpisů.
■  Přehled standardních předpisů.
■  Metody přezkoumání 

přiměřenosti vnitřních předpisů.
■  Proces přezkoumání vnitřních 

předpisů.
■  Realizace auditu.
■  Nejčastější nálezy k vnitřním 

předpisům.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

■  Ukládání dokumentů/spisů 
do spisovny i v elektronickém 
systému spisové služby. 

■  Vyřazování dokumentů 
ve skartačním řízení 
z elektronického systému spisové 
služby. 

■  Na internetu zveřejněné 
informace o provozu podatelny 
a o podmínkách přijímání 
dokumentů, zejména přijímané 
formáty dokumentů v digitální 
podobě.

Výklad bude doplněn řadou 
příkladů z praxe. 
 
ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

11. květnA 2021 

PřeDnášející
Ing. Martina Křešťáková
MČ Praha 3

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné zprávy, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Identifikovat nejzávažnější rizika 
spojená s řízením dokumentace 
v spisové službě (životní cyklus 
dokumentu).
Poukázat na aktuální legislativní 
vývoj ve spisové službě.

ObSAH
■  Spisová služba v souladu s novým 

NSESSS (VMV částka 57/2017 
(část II)).

■  Propojení systémů spravujících 
dokumenty s elektronickým 
systémem spisové služby.

■  Aktuální spisový řád.
■  Spisový a skartační plán v souladu 

s gDPR (lhůty).
■  Náležitosti elektronických 

dokumentů v souladu s eIDAS.
■  Zákon o právu na digitální služby.
■  Průběžné vyřizování dokumentů/

uzavírání spisů.
■  Přidělování správných spisových 

znaků. 
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cena člen / nečlen ČIIA

82

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

83

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 114
číslo semináře (variabilní symbol) 

21113
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 112

» 2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

3e v ČíSlecH 
– PlánOvání 
InveStIc úSc

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)

splnění podmínek 3E preciznějším 
způsobem než pouze dle nejnižší 
ceny, a tím zajistit naplnění 
kritéria správnosti finančních 
a majetkových operací dle zákona 
320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě.
Z důvodu větší míry pohodlí, 
přehlednosti a také praktičnosti 
bude většina příkladů řešena 
v prostředí programu MS Excel 
(na vlastních noteboocích 
účastníků). Tím bude umožněna 
intenzivní interakce mezi 
posluchači a lektorem v průběhu 
řešení jednotlivých příkladů 
a výrazně individuální přístup. 
U posluchačů se tedy předpokládá 
základní uživatelská znalost 
tohoto programu či obdobného 
tabulkového procesoru.

ObSAH
■  Základní principy 3E – účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti 
v rámci veřejných politik 
a veřejných výdajů, legislativní 
ukotvení v ČR.

■  Úvod k modernímu investičnímu 
rozhodování jako jednomu 
z nástrojů zajištění účelnosti 
a efektivnosti vynakládání 
veřejných prostředků u ÚSC.

■  Časová hodnota peněz a její 
vliv při hodnocení investičních 
programů.

■  Metody hodnocení investičních 
projektů s důrazem na zohlednění 
rizik.

■  Diskuse ke zkušenosti účastníků 
v oblasti investičního plánování 
a rozhodování v ÚSC.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
14. 5. 2021 9:00–12:30; 
17. 5. 2021 13:00–16:30

14. a 17. květnA 2021
Dvoudenní webinář

PřeDnášející
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
VŠE

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další ekonomické, 
majetkové a dotační experty 
v územních samosprávných celcích 
a jejich zřizovaných a zakládaných 
organizacích. Může být vhodný také 
pro dotační experty, kontrolory 
a auditory organizací státní správy, 
kteří při své práci nastavují nebo 
vyhodnocují i podmínky účelnosti 
a efektivnosti vynaložených 
veřejných peněz, zejm. v rámci 
dotačních projektů realizovaných 
v ÚSC.

cíl SemInáře
Číselné doložení splnění zákonné 
podmínky „3E“ u veřejných výdajů 
vždy zlepšuje kvalitu a robustnost 
rozhodování o veřejných penězích 
a také významně zlepšuje auditní 
stopu za tímto procesem. Lze ho 
provést mnoha způsoby. Cílem 
tohoto semináře je zdůraznit 
provázanost finančního plánování 
a investičního rozhodování se 
specifickým zaměřením na ÚSC 
a prostřednictvím modelových 
příkladů a případových studií 
ukázat metody a postupy 
umožňující průkazné doložení 
účelnosti a efektivnosti 
plánovaných investičních výdajů 
ÚSC. Prostřednictvím vyzkoušených 
metod finančního řízení 
a plánování lze zajistit doložení 

■  Postupy při provádění auditu.
■  Auditní zjištění a doporučení 

(atributy zjištění, shrnutí 
základních typů zjištění, kontext 
doporučení se zjištěními).

ČASOvý rOZvrH
09.00–13.00

»»

AUDIt 
InventArIZAce 
mAjetkU 
A ZávAZků– 
PříPADOvá StUDIe

1 900 (s DPH 2 299)
2 370 (s DPH 2 868)

etIckÉ říZení 
A tvOrbA 
etIckÉHO 
kODexU 
OrGAnIZAce  

14. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA, 
Památník národního písemnictví

úrOveň
Pro všechny úrovně

UrČenO PrO
Vedoucí útvarů interního auditu 
a auditory, vedoucí a členy 
inventarizačních komisí.

cíl SemInáře
Seznámit posluchače interaktivní 
formou a s využitím praktických 
příkladů s právním rámcem 
inventarizace a postupy při auditu 
inventarizace.

ObSAH
■  Právní rámec inventarizace (zákon 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
vyhláška č. 270/2010 Sb., 
o inventarizaci majetku a závazků 
a některé právní předpisy 
související s prováděním 
inventarizací (zákon 122/2000 Sb., 
o ochraně sbírek muzejní povahy 
a prováděcí vyhláška č. 275/2000 
Sb.).

■  Funkce inventarizace.
■  Systém inventarizace.
■  Interní předpisy o inventarizaci.
■  Předběžné šetření; zadání 

a program auditu.
■  Rizika identifikovaná v procesu 

inventarizace a řídicí a kontrolní 
mechanizmy k jejich zvládání.

■  Nejčastější slabiny etických 
kodexů.

■  Konkrétní příklady úspěšných 
etických kodexů.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–13.00

13. květnA 2021

PřeDnášející
doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium group

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen interním 
auditorům, manažerům 
a specialistům z oblasti 
personálního řízení
i všem dalším manažerům 
a specialistům zabývajícím se 
problematikou manažerské etiky, 
etického řízení, společenské 
odpovědnosti organizace a tvorbou 
a prosazováním jejího 
etického kodexu.

cíl SemInáře
Cílem kurzu je seznámit se 
s hlavními důvody vedoucími 
k zavádění a prosazování etického 
řízení, tvorbě etického kodexu 
organizace, s jeho správným 
tematickým zaměřením, obsahem 
a strukturou i praktickými 
zásadami a nástroji jeho vytváření 
a uplatňování. 

ObSAH
■  Ekonomika a etika, podniková 

etika a etické řízení organizace.
■  Význam a cíle etických kodexů.
■  Zaměření, obsah a struktura 

etického kodexu organizace.
■  Jak etický kodex organizace 

vytvořit.
■  Prosazování a uplatňování 

etického kodexu v organizaci.

Web Web



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

84

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

85

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 155

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

FMEA – 
strukturovAný 
nástroj Pro 
AnAlýzu 
ProcEsnícH rizik

20. květnA 2021

PřEDnášEjící
Ing. Jaroslav Maňas

ÚrovEň
Pro všechny úrovně

určEno Pro
Pro oblast výkonu interního auditu, 
řízení rizik a kontrolní činnosti.

cíl sEMinářE
Seznámit posluchače s využitím 
FMEA analýzy (Failure Mode ad 
Potential Analysis) jako nástroje 
pro strukturovaný a komplexní 
přístup k identifikaci, analýze 
a vyhodnocení rizik.

obsAH
Školení je koncipováno formou 
workshopu. Jednotlivé části FMEA 
nástroje jsou teoreticky vysvětleny 
a následně je FMEA analýza 
praktikována na posluchači zvolený 
proces.
■  Historie nástroje FMEA pro 

analýzu rizik. 
■  Využití analýzy FMEA v rámci 

průmyslových odvětví a praktické 
ukázky.

■  Vysvětlení základních principů 
a pravidel analýzyy FMEA.

■  Identifikace, analýza 
a vyhodnocení rizik pomocí 
nástroje FMEA. 

■  Společná praktická část – analýza 
procesu pomocí FMEA.

■  Otázky a odpovědi.

čAsový rozvrH
09.00–12.00

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 117
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 116
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 115
sElFMAnAgEMEnt

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»

si klíčové techniky plánování, 
což jim umožní nakládat s časem 
efektivněji. Uvědomí si, co je pro 
ně důležité a zároveň se naučí 
umět respektovat priority druhých. 
Získané znalosti a dovednosti při 
správném používání a následném 
prohlubování pomohou 
účastníkům zkvalitnit život ve všech 
oblastech. 

obsAH
■  DISC – typologie osobnosti podle 

Roberta Rohma.
■  Jazyk povah aneb „na co kdo 

slyší“.
■  Pravidla a principy efektivní 

organizace času.
■  Zloději času a jak je eliminovat.
■  Správné stanovování cílů.
■  Umění „práce“ s prioritami.
■  Sebeřízení v emoční rovnováze – 

umět říct „ne“ (sobě i druhým).

čAsový rozvrH
09.00–16.00

20. květnA 2021

PřEDnášEjící
Mgr. Jana Rambousková

ÚrovEň
Pro všechny úrovně.

určEno Pro
Pracovníci v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) 
a jimi zřizované organizace.

cíl sEMinářE
Co je pro mě důležité? Čeho chci 
v životě dosáhnout? Jak chci, aby si 
mě lidé pamatovali?
Málokdo si tyto otázky nikdy 
nepoložil. Málokdo si však na ně 
dokázal správně odpovědět. 
Přesněji, našel odvahu si na ně 
vůbec odpovědět... Máte-li tedy 
odvahu, pojďte společně rozklíčovat 
charakteristiky k vlastnímu 
poznání a lepšímu pochopení 
sebe i ostatních, naučit se pracovat 
s vlastní jedinečností, ukázat si, jak 
„mít, co chceme a chtít, co máme“, 
hledat a rozpoznávat životně 
důležité věci, a dosáhnout tak 
většího souladu po stránce osobní 
i pracovní.

Cílem semináře je podat nezbytné 
základy k vlastnímu sebepoznání, 
díky kterému si účastníci propojí 
do souvislostí fungování veškerých 
vztahů kolem nich, a lépe tak 
sobě i ostatním porozumí. Osvojí 

zkušEnosti 
s MEtoDAMi DAtA 
intElligEncE 
v intErníM 
AuDitu

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)» 2 300 (s DPH 2 783)

2 870 (s DPH 3 473)

rEgistr sMluv 
očiMA AuDitorA

19. květnA 2021

PřEDnášEjící
Petr Hornych, 
Škoda Auto

ÚrovEň
Pro všechny úrovně.

určEno Pro
Pro interní auditory, vedoucí 
pracovníky interního auditu 
a manažery, zejména výrobních 
organizací.

cíl sEMinářE
Seznámit posluchače se 
zkušenostmi využívání metod 
Data Intelligence v rámci činností 
interního auditu ve Škoda Auto a.s..

obsAH
■  Klasické metody provádění 

procesních auditů vs. metody 
Data Intelligence.

■  Data Intelligence (DI) jako metoda 
revizní práce.

■  Implementace DI do procesů 
Interního auditu ve ŠKODA AUTO.

■  Vývoj přístupu k problematice 
ve ŠKODA AUTO.

■  Nové potřeby a požadavky 
na interní auditory.

■  Příklad DI-Projektu.
■  Diskuse.

čAsový rozvrH
09.00–12.00

	 l  Publikovaná metadata.
	 l   Ochrana informací.
	 l   Sankce.
	 l  Tipy a zkušenosti získané 

v praxi.
	 l  Informační systém registru 

smluv.
	 l  Proces uveřejňování smluv 

do registru smluv (kdy 
uveřejňovat; co uveřejňovat; jak 
zajistit proces v organizaci).

■  související oblasti – co 
v organizaci nastavit:

	 l Organizační nastavení.
	 l Oběh účetních dokladů.
	 l Veřejné zakázky.
	 l Kontraktace.
■  kontrola a audit plnění 

povinnosti:
	 l  Registr smluv v rámci 

vnitřního kontrolního systému 
organizace.

	 l  Interní audit a registr smluv.    
■  uveřejňování smluv pomocí sW 

nástrojů.

čAsový rozvrH (webinář)
09.00–15.00

18. květnA 2021

PřEDnášEjící
Bc. Petra Kupská
DYNATECH 

ÚrovEň
Pro všechny úrovně.

určEno Pro
Vedoucí pracovníky organizací, 
kteří jsou zodpovědní za nastavení 
procesů v organizaci, interní 
auditory a jiné pracovníky, kteří 
metodicky pomáhají a usměrňují 
nastavení procesu kontraktace 
a uveřejňování smluv do registru 
smluv.

cíl sEMinářE
Cílem semináře je podat 
účastníkům komplexní přehled 
o problematice, která se týká 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Obsah semináře je vytvořen 
na základě zákona o registru smluv, 
jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), 
metodického návodu k aplikaci 
zákona o registru smluv a dalších 
právních předpisů. Současně 
seminář čerpá z praktických 
zkušeností a díky tomu je seminář 
obsahuje i ukázky nejčastějších rizik 
a postupů, kterými lze tato rizika 
odhalovat, napravovat a předcházet 
jim.

obsAH
■  zákon o registru smluv:
	 l  Povinné subjekty.
	 l  Výjimky ze zákona.
	 l  Typy smluv a jejich 

uveřejňování.

WEb



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

86

cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

87

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 121
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 120
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 119
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 118

4 400 (s DPH 5 324)
5 500 (s DPH 6 655)

PříklADy říZení 
rIZIk A InterníHO 
AUDItU v PrAxI

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

PODvOD, Aneb cO 
S tím

»

24.–25. květnA 2021
Dvoudenní seminář

PřeDnášející
Ing. Radek Ščotka, MBA
Argeus

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen vedoucí 
pracovníky, interní auditory, 
manažery, risk managery a vedoucí 
pracovníky, kteří řeší rizika a interní 
audit v různých organizacích.

cíl SemInáře
Cílem je předvést řadu příkladů 
řízení rizik ve velkých společnostech, 
veřejnosprávních institucích 
a nadnárodních firmách 
s provázaností na provádění interního 
auditu. Představíme si analýzy, řešení 
a řízení rizik na aktuálních případech. 
Cílem je účastníkovi předvést interní 
audit v praxi, a to z různých oblastí 
a společností.

ObSAH
■  Řízení rizik nadnárodních firem 

versus státní instituce. 
■  Příklady z praxe.
	 l  Strategie řízení rizik a risk apetite 

na studiích různých institucí.
	 l  Provázanost risk managementu 

a interního auditu.
	 l  Nesprávné nastavení Risk 

Managementu.
■  Případy selhání rizik.
	 l  Dokumentace interního 

auditora.
	 l  Softwary pro řízení rizik a pro 

provádění interních auditů.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

budou moci vyzkoušet praktická 
cvičení v oblasti identifikace 
podezření na podvodné jednání.

ObSAH
■  Vymezení pojmů etika a podvod 

ve společnosti.
■  Standardy IA a přístupy 

k hodnocení rizika podvodu.
■  Interní auditor a vyšetřovatel 

podvodů – rozdíly, synergie.
■  Jak přijít na podvod 

ve společnosti – praktický 
seminář.

■  Rozhodnutí o zahájení interního 
šetření.

■  Sestavení týmu a identifikace 
zdrojů pro interní šetření.

■  Typy rozhovorů během interního 
šetření.

■  Průběh interního šetření, závěry 
a vyhodnocení.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–16.00

24. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Martin Dohnal 
gasNet 
Ing. Kateřina Schovánková Nejedlá, 
CIA 
Innogy 

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen pro interní 
auditory a další vedoucí pracovníky 
bez rozdílu druhu společnosti, 
kteří se mohou podílet na realizaci 
interního šetření podvodu.

cíl SemInáře
Seminář poskytne teoretický 
i praktický rámec k hodnocení 
rizika podvodu ve společnosti 
optikou interního auditu a popíše 
indikátory, kterými by se měl 
auditor v při výkonu auditní praxe 
zabývat. Dále seznámí účastníky 
s možnými postupy v případě 
odhalení podvodu v organizaci, 
s možným rozdělením kompetencí, 
možným nastavením procesu 
interního šetření a způsoby pro sběr 
a získávání informací v průběhu 
interního šetření.
Seminář rovněž poskytne 
dostatečný prostor pro vzájemnou 
diskuzi a možnost odpovědí 
na otázky týkající se implementace 
a kontroly mechanizmů k indikaci 
podvodného jednání ve společnosti 
i na otázky týkající se interního 
šetření podvodného jednání. 
V neposlední řadě si účastníci 

1 800 (s DPH 2 178)
2 250 (s DPH 2 723)

AUDIt 
výkOnnOStI 
v OrGánecH 
veřejnÉ SPrávy

2 400 (2 904)
3 000 (3 630)

kOmPlexní 
říZení rIZIk 
OD A DO Z

»

21. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. JUDr. Zdeňka Liv Prokšová, 
Nejvyšší kontrolní úřad

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři, kontroloři a další 
pracovníci v organizacích veřejné 
správy.

cíl SemInáře
Přiblížit možnosti využití auditu 
výkonnosti, stanovení auditních 
otázek a auditních kritérií při 
kontrole 3E v orgánech veřejné 
správy. 

ObSAH
■  Vymezení auditu výkonnosti, 

výklad vybraných pojmů.
■  Cíle auditu výkonnosti.
■  Postup při provádění auditu 

výkonnosti.
■  Tvorba auditních otázek.
■  Nastavení kritérií pro hodnocení 

výkonnosti.
■  Konkrétní příklady.
■  Otázky k ověření znalostí.

ČASOvý rOZvrH
09.00–12.00

■  Identifikace rizik v praxi (zdroje, 
postup, techniky). Katalog rizik. 
Praktický příklad.

■  Hodnocení a měření významnosti 
rizik (kritéria, stupnice, základní 
metody). 

■  Mapa rizik a její sestavení, grafické 
varianty mapy. Případová studie 
mapování rizik – podnik / veřejná 
správa.

■  Taktiky a postupy zvládání 
(zajišťování) rizik, návrh a realizace 
opatření.

■  Monitorování a vykazování, 
výkazy, postupy a evidence, 
funkce včasného varování, časový 
průběh cyklu řízení rizik – příklad 
souhrnného výkazu z praxe.

■  Řízení specifických rizik a jejich 
integrace.

■  IT podpora řízení rizik – přehled 
IT řešení a softwaru, zálohování 
a přístup, praktické ukázky.

■  Dokumentace o řízení rizik 
(směrnice, manuály, jednací řády 
atd.).

■  Komunikace o řízení rizik, plán 
komunikace (příklad z praxe), 
vzdělávání.

■  Kultura řízení rizik v organizaci 
a její rozvoj, potlačení „rizikového“ 
chování.

■  Audit a hodnocení dosažené 
úrovně komplexního řízení rizik – 
ukázka z praxe.

■  Praktické zkušenosti 
z realizovaných projektů – klíčové 
faktory úspěchu a hlavní překážky 
implementace, časté mýty a bludy 
o rizicích.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15:00

20. květnA 2021

PřeDnášející
doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníci / interní 
auditoři / manažeři / koordinátoři 
/ vlastníci / analytici rizik a zájemci 
z podniků i veřejné správy 
potřebující koncentrovaný přehled 
moderní praxe řízení rizik s řadou 
praktických příkladů.

cíl SemInáře
Podat ucelený a koncentrovaný 
přehled současné praxe 
komplexního řízení rizik. 
Uvést praktické ukázky a případové 
studie úspěšné praxe řízení rizik jak 
v podnicích, tak ve veřejné správě. 
Předat dlouhodobé zkušenosti 
z mnoha úspěšných projektů 
z oblasti řízení rizik (analýza, návrh, 
implementace a audit systému 
řízení rizik) v podnicích a veřejné 
správě.

ObSAH
■  Základní pojmy, historie vzniku, 

podněty, přínosy a požadavky 
(např. zákonné).

■  Komplexní přístup k řízení rizik 
a jeho součásti.

■  Současné standardy nejlepší 
praxe řízení rizik, terminologie, 
klasifikace, členění rizik do skupin 
a kategorií – praktická ukázka.

■  Strategie, principy a politika řízení 
rizik v podnicích a veřejné správě. 

■  Cyklický průběh a fáze řízení rizik, 
hlavní procesy a činnosti.

Web
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 125
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 124
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 123
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 122

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

jAk nA AUDIt 
PrOceSU úDrŽby

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»

POklADnA, ceStOvní 
náHrADy, AUtOPrOvOZ, 
OPrAvy A UDrŽOvání, 
HOSPODAření Se 
ZáSObAmI – Interní 
AUDIt / kOntrOlA 
v SUbjektecH veřejnÉ 
SPrávy

31. květnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
a státní správy i komerční sféry.

cíl SemInáře
Představit možný přístup 
k provedení auditu procesu údržby.

ObSAH
■  Proces údržby.
■  Zařazení auditu do plánu.
■  Definice rozsahu auditu.
■  Komunikace s auditovaným.
■  Auditní techniky.
■  Formulace závěrů a komunikace 

s managementem.
■  Zhodnocení účinnosti VKS. 

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

■  Vývojové diagramy jednotlivých 
procesů s identifikací a analýzou 
možných rizik.

■  Řádná správa a dobrá praxe, 
interní předpisy, účetní zachycení 
jednotlivých operací.

■  Praktické příklady k procvičení.
■  Přístup auditu a kontroly (audit 

systému, finanční a výkonu).

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

31. květnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce

úrOveň
Pro všechny úrovně. Základní 
orientace v procesu jednotlivých 
provozních výdajů vybraných 
účetních jednotek.

UrČenO PrO
Interní auditory, kontrolory 
a další pracovníky v organizacích 
veřejné správy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace v oblasti 
vybraných provozních výdajů.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky subjektů 
veřejné správy s komplexní úpravou 
procesů pokladní služby, cestovních 
náhrad, autoprovozu, spotřeby 
materiálu, oprav a údržby v souladu 
s principy 3E a dobré praxe.
Interním auditorům a kontrolním 
zaměstnancům dát praktický 
návod, jak nastavit a posuzovat 
agendy a procesy pokladní služby, 
cestovních náhrad a autoprovozu, 
hospodaření s materiálem, opravy 
a údržbu.

ObSAH
■  Vnitřní předpisy a dobrá praxe 

související s oblastmi pokladní 
služby, cestovních náhrad, 
autoprovozu, spotřeby materiálu, 
oprav a údržby v subjektech 
veřejné správy.

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

rOZbOr vZOrOvÉ 
SměrnIce O vnItřní 
kOntrOle 
PříSPěvkOvÉ 
OrGAnIZAce

jAk nA AUDIt 
OSObnícH 
náklADů 
A ceStOvnícH 
náHrAD

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)»

27. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Petr Sikora

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Ředitele, interní auditory, ekonomy 
a účetní příspěvkových organizací 
a kontrolory vykonávající 
veřejnosprávní kontrolu 
příspěvkových organizací.

cíl SemInáře
Seznámení se základními oblastmi 
vnitřní kontroly příspěvkové 
organizace pomocí vzorové 
směrnice. Vysvětlení schvalovacích 
postupů v praxi příspěvkové 
organizace s ohledem na současný 
stav legislativy. Upozornění 
na vhodné náležitosti vnitřních 
směrnic. 

ObSAH
Úvod – legislativní rámec.
■  Řídicí kontrola.
■  Předběžná řídicí kontrola.
■  Schvalovací postupy při 

předběžné řídicí kontrole.
■  Řízení rizik. 
■  Zadávání veřejných zakázek.
■  Průběžná a následná řídicí 

kontrola.
■  Přílohy směrnice.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

■  Co je vhodné, aby obsahoval 
kontrolní list na kontrolu 
osobních nákladů a cestovních 
náhrad ve vazbě na dodržení 
zákoníku práce a zákona o státní 
službě.

■  Jak správně vykazovat náhrady 
pro případ požadování náhrad při 
žádosti o podporu ze strany státu 
(Antivirus).

■  Časté chyby v oblasti osobních 
nákladů a agendě cestovních 
náhrad.

■  Podvody v oblasti osobních 
nákladů a agendě cestovních 
náhrad.

■  Hospodárnost výdaje v agendě 
cestovních náhrad.

■  Případová studie – hledání chyb.

ČASOvý rOZvrH
9.00–13.00

25. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Pavel Folkman, CIA 
Mgr. Ing. et Ing. Jan Procházka
Ministerstvo financí

úrOveň
Pro začátečníky.

UrČenO PrO
Interní auditory, personalisty, 
projektové a finanční manažery, 
pracovníky controllingu a vedoucí 
pracovníky, a to jak v soukromé 
sféře, tak v organizacích veřejné 
správy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Cíl semináře je nejen definice toho, 
co je v rámci organizace vhodné 
nastavit vnitřními předpisy, ale 
především to, co je vhodné ověřit 
v rámci interního auditu či kontroly 
vedoucích zaměstnanců v oblasti 
osobních nákladů a cestovních 
náhrad tak, aby se předešlo 
případným pochybením.

ObSAH
■  Kontrola nastavení interních 

předpisů.
■  Kontrola dodržování interních 

předpisů.
■  Co má obsahovat osobní složka 

zaměstnance.

Web
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číslo semináře (variabilní symbol) 
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 128
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 127
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 126

» 2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

veřejnÉ 
ZAkáZky mAlÉHO 
rOZSAHU

■  Pravidla plynoucí z metodických 
dokumentů k VZMR. Metodika 
zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu.

■  Závazná pravidla vyplývající 
z Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek pro 
programové období 2014-2020 
(spolufinancované VZMR).

■  Obecný postup zadavatele.
■  Příklady z praxe – posouzení 

pochybení zadavatele.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

1. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Markéta Ajmová,
JUDr. Lenka Matochová
Ministerstvo pro místní rozvoj

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
v organizacích veřejné správy 
a veřejných financí, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní 
samosprávné celky a jimi zřizované 
organizace, veřejnoprávní 
korporace.

cíl SemInáře
Seminář seznámí účastníky 
s problematikou „zadávání“ 
veřejných zakázek malého rozsahu 
a s povinnostmi, které ve vztahu 
k veřejným zakázkám malého 
rozsahu vyplývají:
	 l  Ze zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ).

	 l  Z metodik k ZZVZ.
	 l  Z Metodického pokynu pro 

oblast zadávání zakázek pro 
programové období  
2014–2020.

ObSAH
Veřejné zakázky malého rozsahu:
■  Závazná pravidla vyplývající 

ze zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek 
(nespolufinancované VZMR).

StrAnA  
108–109

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

veDení 
ZAměStnAnců

» 2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

vyUŽItí 
rámce cOSO 
Ic v Interním 
AUDItU 

31. květnA 2021

PřeDnášející
PhDr. Luděk Vajner

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory, manažery, majitele 
firem, personální manažery, 
studenty managementu.

cíl SemInáře
1. Získat informace o vedení lidí.
2. Získat nástroje pro motivování, 
řízení rozvoje a výkonnosti 
zaměstnanců.
3. Sdílení zkušeností s ostatními 
účastníky semináře.

ObSAH
■  Role manažera – sebehodnocení.
■  Styly vedení (autoritativní, 

participativní, delegování, 
koučování).

■  Motivování zaměstnanců.
■  Zpětná vazba, hodnocení 

výkonnosti.
■  Typy podřízených a jak je vést.
■  Typy rozhovorů v manažerské 

praxi.

každá část bude řešena formou 
konkrétních případových studií, 
na kterých se účastníci budou učit.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

■  Nový pohled na prvky ŘKS 
prostřednictvím formalizovaných 
principů.

■  Hodnocení přiměřenosti 
a funkčnosti ŘKS přes 
charakteristiky principů, 
formalizované postupy využitelné 
v interním auditu.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

31. květnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

cílOvá SkUPInA
Interní auditoři, manažeři 
odpovědní za ŘKS, pracovníci 
compliance.

cíl SemInáře
V rámci semináře bude objasněno 
naplňování cílů řídicích 
a kontrolních systémů na základě 
mezinárodně uznávaného rámce 
COSO IC. Budou probrány jeho 
východiska, zejména způsob 
dosažení jednotlivých prvků 
(kontrolního prostředí organizace, 
hodnocení rizik, kontrolních 
aktivit, informace a komunikace 
a monitoringu) prostřednictvím 
formalizovaných principů 
a charakteristik. Na základě 
praktických zkušeností lektora 
budou účastníci seznámeni, 
jak využít COSO IC rámce při 
nastavování, a především při 
hodnocení řídicího a kontrolního 
systému v organizaci. Z pohledu 
interního auditu bude předveden 
využitelný nástroj k hodnocení 
řízení rizik a řídicích a kontrolních 
systémů. 

ObSAH
■  Co by IA měl znát o integrovaném 

rámci ŘKS COSO IC.
■  Změny v integrovaném rámci 

COSO IC.
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 130
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 129

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

HOSPODAření 
A nAkláDání 
Se Státním 
mAjetkem

5 900 (s DPH 7 139)
7 400 (s DPH 8 954) »

■  Kontrolní činnost při hospodaření 
s majetkem státu.

■  Dotazy a diskuse.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00 

2. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA

úrOveň
Pro začátečníky.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
státních orgánů, organizací a jiných 
subjektů, kteří se zajímají o právní 
úpravu hospodaření a nakládání 
s majetkem státu.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky 
s problematikou hospodaření 
a nakládání s majetkem státu 
a zorientovat se v právní úpravě 
týkající se této oblasti, tedy 
v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích a v prováděcí 
vyhlášce k tomuto zákonu.

ObSAH
■  Úvod do problematiky 

hospodaření a nakládání se 
státním majetkem.

■  Vybrané právní předpisy 
upravující oblast hospodaření 
s majetkem státu.

■  Nositelé majetkových práv státu 
(organizační složky státu a státní 
organizace).

■  Základní povinnosti při 
hospodaření s majetkem státu 
a hlavní formy nakládání se 
státním majetkem.

■  Smluvní vztahy a nejčastější 
chyby ve smlouvách.

	 l  Vzdálený přístup do organizace 
a jeho audit.

	 l  Použití a zabezpečení 
elektronických podpisů 
a časových razítek.

■  Prověrka správy licencí.
	 l  Druhy dokladů týkajících se 

počtu licencí.
	 l  Softwarový audit pro ověření 

licenční politiky v organizaci.
	 l  Jak zjistit počet skutečně 

nainstalovaných licencí.

■  Ochrana osobních údajů 
a utajovaných skutečností v It.

	 l  Legislativní požadavky – gDPR, 
zákon o ochraně utajovaných 
skutečností atd.

	 l  Prověrka přístupů nového 
uživatele.

	 l  Prověrka přístupů k jednotlivým 
nebezpečným kategoriím 
webových stránek.

	 l  Opatření proti úniku 
utajovaných skutečností.

■  Další možnosti interního auditu 
v oblasti It, IS a Ict.

  Součástí všech částí semináře 
jsou:

	 l  případové studie: plán 
prověrky, typická zjištění, 
formulace závěrů a možnosti 
jejich odstranění,

	 l  pravděpodobné chyby, které 
budeme zejména nacházet 
a vyhledávat,

	 l  procvičení na příkladech,
	 l  možnost procvičení 

příkladů na PC lektora nebo 
na doneseném notebooku.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

AUDIt It – tříDenní 
SemInář PrO 
Interní AUDItOry, 
kteří nejSOU 
SPecIAlISty It

»»»

	 l  Protokoly.
	 l  MAC adresa a IP adresa.
	 l  Topologie sítě.
	 l   Použití základních příkazů 

z příkazové řádky (PINg, 
IPCONFIg, TRACERT, NSLOOKUP, 
NET...).

	 l  K čemu slouží demilitarizovaná 
zóna.

	 l  Co jsou to otevřené porty a jak 
je nalézt.

	 l  Údaje o Vaší síti ve veřejně 
dostupných zdrojích.

	 l  K čemu slouží service packy 
a patche.

	 l  Možnost nasazení security 
scanneru při auditu.

	 l  Nastavení elektronické pošty 
a WWW serveru.

	 l  Prověrka aktivních prvků, ACL 
listy.

	 l  Některé techniky často 
zneužívané hackery a obrana 
proti nim.

■  Prověrka řízení a organizace 
útvaru It.

	 l  Zálohování a zálohovací plány 
a jejich audit.

	 l  Antiviry a jejich aktualizace.
	 l   Helpdesk a vyřizování 

požadavků uživatelů.
	 l  Formalizace činnosti, záznamy 

směn, manuály aj.
	 l  Projekty v IT.
	 l  Fáze projektu, postup projektu, 

ganttův diagram.
	 l  Změnová řízení.
	 l  Skladové hospodářství v IT.
	 l  Veřejná výběrová řízení v IT.
	 l   Práce bezpečnostních 

specialistů a nástroje a postupy, 
které mají k dispozici.

	 l   Logování, jeho význam a jeho 
audit.

	 l  Zabezpečení proti připojení 
cizích síťových karet.

	 l   Personální bezpečnost 
a sociální hacking.

	 l  Sociální sítě (Facebook atd.).

■  Prověrka zabezpečení počítače.
	 l  Zabezpečení počítače 

na fyzické úrovni – BIOS, 
bootování, šifrování.

	 l  Viry, spyware a další havěť.
	 l  Politiky (gROUP POLICy) a co 

zejména by neměly povolit.

■  Prověrka přístupových 
oprávnění.

	 l  Potřebné úvodní informace 
(domény, servery, seznam 
zaměstnanců, používané 
aplikace).

	 l  Lokální a globální uživatelé 
a skupiny.

	 l  Jak získat seznam přístupů 
a skupin.

	 l  Použití příkazů z příkazové 
řádky.

	 l  Vyhodnocení práv pomocí MS 
Excel.

	 l  Výběr uživatelů / skupin z MS 
WINDOWS.

	 l  Přístupová oprávnění 
k aplikacím.

	 l   Kdo práva povoluje a proč.
	 l   Politika přístupových oprávnění 

v organizaci (omezení časů, 
komplexita apod.).

	 l  Audit rolí na databázovém 
serveru.

	 l   Přístupová práva v MS Share 
Point.

	 l   Ochrana šifrováním.

■  jednoduchá prověrka 
zabezpečení sítě.

	 l  Pasivní a aktivní prvky sítí.

1.–3. ČervnA 2021
Třídenní seminář

PřeDnášející
Ing. Jan Bukovský, 
Česká exportní banka

úrOveň  
Pro středně pokročilé.

UrČenO PrO
Interní auditory.

cíl SemInáře
Objasnit, jakými základními 
postupy lze auditovat útvar IS/IT.

ObSAH
■  úvodní otázky.
	 l  Proč auditovat útvar IT?
	 l  Outsourcing auditu, 

penetrační test, bezpečnostní 
management, nebo interní 
audit?

	 l  Jaké typy prověrek přicházejí 
v úvahu?

	 l  Využití výsledků jiných 
prověrek.

■  legislativní základna auditu It.
	 l  Doporučení dle ISO 27001 / 

27002.
	 l   ISVS.
	 l  Zákon o kybernetické 

bezpečnosti a vyhláška 
316/2014 Sb.

	 l  Nařízení gDPR a ochrana 
osobních údajů.

	 l  Cíle a postupy pro tvorbu 
bezpečnostních politik 
v organizaci.

	 l  Plán kontinuity a havarijní plán.

■  fyzická bezpečnost.
	 l  Zabezpečení výpočetních sálů 

a routerů.
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 135
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 134
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 133
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 132
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 131

1 700 (s DPH 2 057)
2 120 (s DPH 2 565)

říZení rIZIk

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

Umění říkAt ne 
A vymeZIt SI 
HrAnIce

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)

mArketInG 
v Interním AUDItU 
– UPlAtnění 
ZákAZnIckÉHO 
PříStUPU

8. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Stanislav Klika, CRMA, CIPP/E, CIPM
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO 
Vedoucí pracovníky, risk 
manažery, interní auditory, 
pověřence pro ochranu osobních 
údajů, compliance specialisty 
a všechny ostatní, kteří se s danou 
problematikou chtějí seznámit.

cíl SemInáře
Účastníci se seznámí s principy 
řízení rizik a osvojí si dovednosti 
pro přípravu a vyhodnocení analýzy 
rizik.

ObSAH
■  governance, řízení rizik a vnitřní 

kontrola.
■  Řízení rizik – dobrá praxe 

i zákonná povinnost.
■  Pojem „riziko“.
■  Riziková kapacita, risk apetit, 

riziková tolerance.
■  Inherentní a reziduální riziko.
■  Odpovědnost za řízení rizik 

v organizaci, tři linie obrany.
■  Interní audit a řízení rizik.
■  Rámce pro řízení rizik.
■  Cíle a strategie.
■  Identifikace a posouzení rizik.
■  Reakce na rizika.
■  Řídicí kontrola podle zákona 

o finanční kontrole.
■  Diskuse.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–12.00

7. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Hana Ondrušková

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Určeno pro všechny.

cíl SemInáře
Cílem semináře je ovládnout 
velmi pokročilou komunikační 
dovednosti – říkání ne.

ObSAH
■  Proč tak často na něco kývneme, 

i když vlastně nechceme?
■  Kde se v nás berou nezdravé 

vzorce chování a jak s nimi 
bojovat?

■  Klíčové principy, jak to udělat, 
abychom se naučili vhodně 
odmítat, a přitom nenaštvali 
všechny kolem sebe?

■  Techniky, jak říct ne doma 
i v práci, které nezničí vztahy 
a přesto fungují.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

4. ČervnA 2021 

PřeDnášející
Ing. Radek Kánský, CIA
České dráhy

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři veřejného 
a soukromého sektoru včetně 
vedoucích pracovníků útvarů 
interního auditu.

cíl SemInáře
Pomoci účastníkům semináře při 
aplikaci zákaznického přístupu 
v interním auditu.

ObSAH
■  Základní marketingové principy, 

zákaznický přístup.
■  Zákazníci interního auditu.
■  Úloha interního auditu 

v organizaci versus uplatňování 
zákaznického přístupu.

■  Možnosti aplikace zákaznického 
přístupu v interním auditu.

■  Kdy je činnost interního auditu 
v souladu s přáními a potřebami 
jeho zákazníků?

■  Výstupy činnosti interního auditu.
■  Prezentace činnosti interního 

auditu v rámci organizace/firmy.
■  Úloha jednotlivých členů útvaru 

interního auditu.
■  Efekty z uplatňování zákaznického 

přístupu, výhody i možná rizika.
■  Příklady, praktické procvičení 

(v průběhu celého semináře).

ČASOvý rOZvrH
09.00–13.00

» 2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

metODy výběrU 
vZOrků PrO 
úČely AUDItU

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

kOntrOlA 
A AUDIt výDAjů 
nA PlAty A mZDy

	 l   Stratifikace.
	 l  Významnost – přípustná 

chyba, plánovaná přesnost, 
variabilita, interval spolehlivosti, 
chybovost.

	 l  Praktické vyzkoušení 
na příkladech.

■  Metody výběru vzorků.
	 l  Prostý náhodný výběr.
	 l  Stratifikovaný prostý náhodný 

výběr.
	 l  Odhad rozdílu.
	 l  Výběr vzorků podle peněžních 

jednotek.
	 l  Extrapolace.
	 l  Praktické vyzkoušení 

na příkladech.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

4. ČervnA 2021

PřeDnášející
RNDr. Alex Vinšů

úrOveň
Pokročilejší uživatelé (práce s daty 
v MS Excel).

UrČenO PrO
Seminář je vhodný pro osoby, které 
analyzují velké objemy dat, např. 
výstupy z informačních systémů, 
a potřebují ověřit správnost 
zadaných dat na základě vybraného 
vzorku dat.

cíl SemInáře
Cílem semináře je rekapitulace 
základních statistických pojmů, 
ukázka využití MS Excelu a zejména 
metody výběru vzorků a technická 
realizace.

ObSAH
■  Obecně o statistických metodách.
	 l  Statistický soubor, výběr.
	 l   Statistiky.
	 l  Charakteristiky polohy 

a variability (průměr, 
směrodatná odchylka, modus, 
medián, …).

	 l  Statistická rozdělení.
	 l  Testování hypotéz.
	 l  Chyby – 1. a 2. druhu.
	 l  Praktické vyzkoušení 

na příkladech.
■  Audity operací – statistické pojmy.
	 l  Metody výběru.
	 l  Odhad.
	 l  Přesnost.

3. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Miroslava Pýchová

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a kontrolní 
pracovníky, kteří kontrolují platy 
v orgánech veřejné správy, 
příspěvkových organizací a mzdy 
u příjemců dotací.

cíl SemInáře
Předání zkušeností z působení 
ve mzdovém útvaru a následné 
víceleté praxe při výkonu mzdové 
kontroly.

ObSAH
■  Plat ve veřejné správě, mzda 

v podnikatelské a neziskové sféře 
– vybraná ustanovení zákoníku 
práce a prováděcích nařízení 
vlády využitelná při kontrole 
výdajů na mzdy nebo platy.

■  Které dokumenty zhotovuje 
zaměstnavatel povinně 
na základě různých zákonů – 
jejich využití při kontrole.

■  Dokumenty o mzdě nebo platu 
jednotlivého zaměstnance.

■  Zjišťování souhrnného objemu 
mzdových prostředků a část 
z nich hrazená z dotace.

■  Organizace mzdové agendy 
u zaměstnavatele.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

Web
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 138
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 137
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 136

» 1 300 (s DPH 1 573)
1 625 (s DPH 1 966)

SyStÉmOvÉ myšlení 
Aneb IDentIfIkAce 
PrOblÉmU 
v SOUvISlOStecH

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

■  Komunikace s managementem 
pomocí příčinně smyčkového 
diagramu pro zachycení 
souvislostí.

■  Systémové myšlení jako součást 
učící se organizace.

 
ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–11.00

11. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jakub Matějů, 
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři, vlastníci procesů, 
decision makers a všichni, kdo mají 
zájem o změnu lineárního pohledu 
na své okolí a chtějí vnímat procesy 
v souvislostech.

cíl SemInáře
Představit účastníkům principy 
systémového myšlení, kdy dochází 
ke změně lineárního pohledu 
na naše okolí na pohled systémový. 
Součástí je také kritické myšlení 
a přínosem je schopnost vnímat 
jednotlivé procesy a problémy 
v širších souvislostech a ve vztahu 
k okolí. Systémové myšlení tak 
umožní objasnit problém s širších 
souvislostech, identifikovat širší 
záběr jeho dopadů a navrhnout 
různé varianty řešení nebo politiky.

ObSAH
■  Představení systémového myšlení 

jako přístupu k řešení problémů.
■  Uplatnění systémového přístupu 

k řešení problémů nebo krizových 
situací.

■  Představení metodologie 
kvantifikace a optimalizace 
měkkých systémů.

■  Tvorba věcného a časového 
zaměření plánů, audit universe 
na základě analýzy rizik, 
legislativní požadavky a jejich 
zahrnutí do plánu.

■  Plnění plánovaných auditních 
zakázek, vyhodnocení v rámci 
průběžného interního hodnocení, 
reportování v roční zprávě 
interního auditu.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

»

Plány InterníHO 
AUDItU v úZemní 
SAmOSPrávě

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»

úČetní výkAZy 
– ZáklAD PrO 
DAtOvOU 
AnAlýZU

10. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Eva Klímová, 
MČ Praha 2,
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí útvaru IA, interní auditoři.

cíl SemInáře
Útvary interního auditu 
na krajských či městských úřadech 
předkládají každoročně svým 
nadřízeným plány pro svou činnost. 
Netočí se jen tak v kruhu? Mají 
vůbec vykonávané audity přidanou 
hodnotu pro úřady? Nejsou audity 
vytlačovány veřejnosprávními 
finančními kontrolami zřizovaných 
příspěvkových organizací? Zkušená 
vedoucí útvaru IA a konzultant se 
zkušenostmi z auditů na úřadech 
a příspěvkových organizací 
zřizovaných územní samosprávou 
přinesou náměty, jak plánovat, 
z čeho při to vycházet, na co 
nezapomenout a co se jim již 
v praxi osvědčilo. Jsou otevřeni 
diskusi s účastníky a ochotni 
pomoci hledat odpovědi 
na aktuální problémy z praxe.

ObSAH
■  Nastavení IA na úřadech v územní 

samosprávě, jeho úloha, zaměření 
práce a organizace.

■  Strategický, střednědobý a roční 
plán auditu, úprava ve vnitřních 
předpisech, odpovědnosti 
za tvorbu, odsouhlasování, 
aktualizaci.

ObSAH
■  Vlastnosti a porovnání účetních 

a rozpočtových dat.
■  Pravidla konstrukce účetní 

závěrky a jejích součástí, vazby 
mezi nimi.

■  Základní dopady akruální báze vs. 
peněžní báze.

■  Detailnější zaměření na oblast 
dlouhodobého majetku a další 
rizikové oblasti.

■  Základní finanční analýza 
a konstrukce relevantních 
ukazatelů a indikátorů.

■  Zdroje ekonomických dat – důraz 
na Centrální systém účetních 
informací státu (včetně ukázky 
využití).

Pozn.:
Dobrá znalost postupů účtování 
organizací veřejného sektoru není 
potřebná.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00 

8. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
VŠE

úrOveň
Pro všechny úrovně

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, jakými 
jsou organizační složky státu a jimi 
zřízené příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
statutární města, obce,) a jimi 
zřizované příspěvkové organizace 
a státní fondy.

cíl SemInáře
Seznámení s datovou základnou 
za účelem provedení odpovídající 
datové analýzy – vlastnostmi 
ekonomických dat (účetních 
a rozpočtových dat). Osvojení si 
znalostí spolehlivé orientace pro 
vyhodnocení vlivu konkrétních 
hospodářských transakcí 
na hodnotové parametry (strukturu 
a výši aktiv, závazků, vlastních 
zdrojů, případně ztráty/ zisku,) 
včetně míry dopadu na budoucí 
finanční pozici či finanční rizika. 
Osvojení základních technik 
finanční analýzy nad účetní 
závěrkou (horizontální a vertikální 
analýza, základní poměrové 
ukazatele relevantní pro veřejný 
sektor) a základních pravidel 
interpretace ekonomických dat.

Web
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 142
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 141
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 140
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 139
rIZIkA PřI 
PODvODnÉm 
jeDnání A jAk 
ZvláDnOUt PrOceS 
ODHAlOvání 
PODvODů

veDení 
výběrOvÉHO 
rOZHOvOrU

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

4 400 (s DPH 5 324)
5 500 (s DPH 6 655)»

16.–17. ČervnA 2021
Dvoudenní seminář

PřeDnášející
Ing. Radek Ščotka, MBA, 
Argeus

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Seminář je určen vedoucí 
pracovníky, interní auditory, risk 
manažery, kontrolní pracovníky.

cíl SemInáře
Cílem je vysvětlit si indikátory 
podvodného jednání, ukázat 
možnosti předcházení 
podvodnému jednání a zvládnout 
proces odhalování podvodů.

ObSAH
■  Definice podvodů.
■  Indikátory podvodů.
■  Předcházení podvodnému 

jednání.
■  Zvládání rizikových oblastí 

podvodů.
■  Odhalování podvodů.
■  Práce s riziky podvodu.
■  Šetření interního auditu.
■  Auditorské postupy pro vyšetření 

podvodu.
■  Forenzní vyšetřování.
■  Ukázky softwarových aplikací, 

které zpracovávají rizika 
podvodného jednání.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

■  Vyhodnocení výběrového 
pohovoru.

■  Trénink výběrového pohovoru 
a jeho analýza.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

15. ČervnA 2021

PřeDnášející
PhDr. Luděk Vajner

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Pro všechny profese, které jsou 
v kontaktu s lidmi, pro extrémně 
vytížené manažery a podnikatele.

cíl SemInáře
1. Zlepšit přípravu na výběrový 
pohovor.
2. Zlepšit vedení výběrového 
pohovoru.
3. Naučit se indikovat faktory 
osobnosti.

ObSAH
■  Příprava na výběrový pohovor 

(popis pracovního místa, profil 
kandidáta, kompetenční model, 
analýza písemných zdrojů – 
životopis, dotazník, aj.).

■  Fáze výběrového pohovoru.
■  Chování kandidáta a indikace rysů 

osobnosti (komunikace verbální, 
neverbální, vedení lidí, sociální 
dovednosti, kreativita, schopnost 
pracovat v týmu, motivace atd.).

■  Schopnost klást konkrétní cílené 
otázky.

■  Obtížné typy kandidátů a indikace 
z jejich chování (úzkostné 
typy, agresivní, narcistické, 
pedantní…).

■  Základní chyby při vedení 
výběrového pohovoru.

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

jAk úČInně 
fOrmUlOvAt 
AUDItní ZPrávy

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

WHIStleblOWInG 
A Interní AUDIt

»

14. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. František Orság, CIA

UrČenO PrO
Auditory a vedoucí útvarů, kteří 
se podílejí na zpracovávání 
auditorských zpráv.

cíl SemInáře
Pomocí ukázek z praxe vyzbrojit 
auditory znalostmi a dovednostmi 
pro správné formulace auditních 
zjištěn a doporučení auditory 
a hodnocení opatření přijímaných 
auditovanými subjekty v auditních 
zprávách.

ObSAH
■  Požadavky na formulaci 

vyplývající ze Standardů IIA.
■  Best practice.
■  Zjištění:
	 l Příklady formulací.
	 l Příklady chyb.
	 l  Spoluúčast uchazečů 

na formulaci zjištění 
na konkrétních datech.

■  Doporučení:
	 l  Příklady formulací.
	 l  Spoluúčast uchazečů 

na formulaci.
■  Opatření:
	 l  Příklady formulací.
	 l  Spoluúčast uchazečů 

na formulaci.
■  Shrnutí.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00 

■  Ujištění interního auditu 
o přiměřenosti a funkčnosti 
programu whistleblowingu 
v organizaci.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

14. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditoři / členové výborů 
pro audit / pracovníci compliance.

cíl SemInáře
Lektor s praktickými zkušenostmi 
v interním auditu, compliance 
a mapování rizik podvodů byl 
pověřen zmapovat regulaci 
ochrany oznamovatelů trestné 
činnosti v organizacích. S ohledem 
na Směrnici EU č. 2019/1937 
a na připravovanou českou právní 
úpravu se bude podílet pro svého 
zaměstnavatele na zpracování 
vnitřní politiky, na navazující 
kontrolu naplňování jejích 
požadavků. Současně připravuje 
auditní zadání na pravidelné 
prověřování whistleblowingu 
v organizaci a dostatečnosti 
přijímaných opatření.

ObSAH
■  Legislativní požadavky 

na whistleblowing.
■  Interní politika k zabezpečení 

whistleblowingu v organizaci.
■  Odpovědnost za naplňování 

požadavků whistleblowingu 
v organizaci.
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2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)»

kOnflIkty jAkO 
PříleŽItOSt

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

Pozitivní aspekt konfliktu.
■  Jak konflikt řešit. 
■  Jak nepadat do hry na oběť 

a pachatele.
■  Vědomé řízení neverbálních 

signálů jako zdroj síly. 
■  Jak zlepšit svoji argumentaci 

a jak se bavit s lidmi s opačným 
názorem?

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

21. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Alena Jáchimová

úrOveň
Pro všechny úrovně lidí jednající 
a spolupracující s lidmi.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Přiblížit účastníkům, to že i konflikt 
má své zákonitosti, jejichž znalost 
jim pomůže nejen konfliktům 
předcházet, ale především do nich 
vstupovat tam, kde je to přínosné 
a žádoucí. 

ObSAH
konflikty a nedorozumění, jak 
vznikají.
■  Co je to konflikt a jaké jsou jeho 

druhy.
■  Proč je lidský mozek od své 

podstaty náchylný k neobjektivitě 
a konfliktům. 

■  Co jsou to kognitivní zkreslení 
a jaký mají vliv na nás a naše 
jednání.

■  Fixní a růstové myšlení a jak sto 
souvisí se schopností zvládat 
obtížné situace.

	 l  Zobrazení (zobrazení stránek, 
ukotvit příčky).

	 l  Filtr, rozšířený filtr, použití 
průřezů, třídění dat, funkce 
„Vložit jinak“.

	 l  Nabídka „Datové nástroje“.
	 l  Podmíněné formátování.
	 l  Kontingenční tabulky.
	 l  Hypertextové odkazy.
	 l  Funkce Měsíc, Zleva, Zprava, 

Část, Když, Svyhledat, 
Iferror, Sumifs, Zaokrouhlit, 
Concatenate, Corell, aj.

■  Benfordův zákon.
■  Praktická práce v prostředí MS 

Excel.
	 l  Zpracování vzorových dat pod 

dozorem lektora s využitím výše 
zmíněných funkcí.

	 l  Aplikace Benfordova zákona 
na rozsáhlý datový soubor 
a způsoby interpretace jeho 
vyhodnocení.

Účastníci si přinesou vlastní 
notebook s Ms Excel (doporučená 
verze 2013 a novější)

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

»

mS excel jAkO 
UŽIteČný 
POmOcník 
AUDItOrA

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

AUDIt A kOntrOlA veřejnýcH 
ZAkáZek Dle ZákOnA 
Č.  134/2016 Sb., O ZADávání 
veřejnýcH ZAkáZek 
A metODIckÉHO POkynU cHj 
Č. 3 Z rOkU 2016 metODIkA 
veřejnÉHO nAkUPOvání

»

18. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Roman Mrkvička
Bc. Michael Zentrich
BDO Audit

úrOveň
Pro všechny úrovně.
Požadována základní orientace 
v MS Excel.

UrČenO PrO
Interní a externí auditory 
a controllery ze soukromého 
i veřejného sektoru nebo další 
osoby, které analyzují velké objemy 
dat (například rozsáhlé exporty 
z informačních systémů) a chtějí 
z dat za pomocí MS Excel efektivně 
získat užitečné informace.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky se základními nástroji 
a funkcemi MS Excel a jejich 
efektivním využitím při úpravě 
a zpracování rozsáhlých dat. 
Během semináře budou 
jednotlivé poznatky a získané 
znalosti aplikovány na vzorových 
podkladech dodaných od lektorů. 
Účastníkům bude také představena 
teorie Benfordova zákona, jeho 
využití v rámci činnosti interního 
auditora a jeho aplikace v MS Excel.

ObSAH
■  Analytická práce v prostředí MS 

Excel:
	 l  Rozdíl mezi daty a tabulkou.
	 l  Klávesové zkratky a práce s listy.
	 l  Základní funkce (vložit řádek, 

sloupec, buňky, formáty, 
součtové řádky).

ObSAH
■  Rozbor zásadních ustanovení 

Metodického pokynu CHJ č. 3 
z r. 2016 Metodika veřejného 
nakupování, zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání VZ a jejich 
praktická aplikace pro veřejné 
zadavatele.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

17. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce

úrOveň
Pro účastníky, kteří znají proces 
zadávání VZ.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných 
zadavatelů, kteří se přímo podílejí 
na zadávání veřejných zakázek 
a práci komisí veřejných zadavatelů. 
Pro kontrolory a interní auditory, 
kteří kontrolují proces výběrových 
řízení veřejných zadavatelů. Pro 
všechny, kteří chtějí být seznámeni 
s novými postupy v zadávacích 
řízeních.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s postupy, které 
by měl veřejný zadavatel dodržovat, 
pokud se bude při zadávání VZ řídit 
Metodickým  pokynem CHJ č. 3 
z roku 2016 Metodika veřejného 
nakupování.
Seznámit účastníky s průběhem 
základních zadávacích postupů dle 
nového zákona o zadávání VZ – 
odlišnosti proti původnímu stavu.
Ukázat praktickou aplikaci finanční 
kontroly v procesu veřejných 
zakázek dle MP č. 3/2016 MF 
Metodika veřejného nakupování.
Specifikovat rizikové oblasti 
veřejných zakázek, na které by se IA 
a kontrola měly zaměřit.



cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA

103

číslo semináře (variabilní symbol) 

21 149
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 148
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 147
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 146

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

PrOvěření 
vnItřníHO 
říDIcíHO 
A kOntrOlníHO 
SyStÉmU

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

PrAktIcká cvIČení 
k ZAkáZkám 
ZADávAným PODle 
ZákOnA Č. 134/2016 
Sb.

2 600 (s DPH 3 146)
3 250 (s DPH 3 933)

23. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Jan Chmelík, 
Česká spořitelna

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další pracovníky 
odpovědné za prověření či 
nastavení vnitřního řídicího 
a kontrolního systému.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky se základními 
prvky vnitřního řídicího 
a kontrolního systému a dát 
základní návod na jeho ověření 
v organizaci.

ObSAH
■  Vnitřní řídicí a kontrolní systém 

a jeho prvky.
■  Přístupy k prověření.
■  Ověření vybraných prvků:
	 l   kontrolní prostředí,
	 l  kontrolní činnosti,
	 l   řízení rizik.
■  Možné chyby a nedostatky.

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

23. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce

úrOveň
Pro účastníky, kteří znají proces 
zadávání VZ.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných 
zadavatelů, kteří se přímo podílejí 
na zadávání veřejných zakázek 
a práci komisí veřejných zadavatelů. 
Pro kontrolory a interní auditory, 
kteří kontrolují proces výběrových 
řízení. Pro všechny, kteří chtějí 
být seznámeni s novými postupy 
v zadávacích řízeních.

cíl SemInáře
Probrat s účastníky praktické 
příklady různých druhů zakázek 
a (vnitřních) předpisů v oblasti 
VZ a na nich vysvětlit zadávací 
postupy, a odhalit odchylky 
a případné nedostatky.
Posoudit závažnost zjištěných 
nedostatků a naformulovat zjištění 
auditu.

ObSAH
Rozbor zásadních ustanovení 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
VZ a jejich praktická aplikace pro 
veřejné zadavatele + pohled IA 
na zadávací proces se zohledněním 
požadavků finanční kontroly.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

■  Role a odpovědnost vedoucího 
interního auditu při uplatňování 
Programu kvality, zapojení 
průběžné a následné řídicí 
kontroly do procesu auditu.

■  Postupy a zkušenosti 
s průběžným interním 
hodnocením kvality činnosti IA, 
zjištění z praxe. 

ČASOvý rOZvrH
09.00–16.00

PrOGrAm kvAlIty 
InterníHO AUDItU 
A jeHO vyUŽItí PrO 
kAŽDODenní PrácI 
AUDItOrů

»» 2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

ZPůSObIlOSt 
výDAjů v eSIf, Aneb 
cO by AUDItOrOvI/
kOntrOlOrOvI 
nemělO UnIknOUt

23. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA,  
Eurodan

úrOveň 
Pro pokročilé interní auditory.

UrČenO PrO
Vedoucí interního auditu, manažeři 
interního auditu a senior interní 
auditoři.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
zkušené auditory s naplňováním 
požadavků standardu řady 1300 
týkajícího se programu kvality 
interního auditu. Co dělat, aby to 
nebyla jen teorie? Jak to využít 
pro průběh auditní zakázky, 
tvorbu zprávy a komunikace 
s auditovanými? Bude probráno 
členění a doporučený obsah 
programu kvality zejména 
s ohledem na průběžné interní 
hodnocení, povinnosti vedoucího 
interního auditu, tvorbu auditní 
stopy a ročních reportů. Součástí 
přednášky budou i zkušenosti 
externího hodnotitele z hodnocení 
kvality IA a příklady typických 
odchylek. 

ObSAH
■  Obsah a forma Programu pro 

zabezpečení a zvyšování kvality 
IA, vazba na proces auditu.

■  Formalizace průběžného 
interního hodnocení kvality 
činnosti IA, odpovědnosti 
a postupy. 

■  Některé druhy výdajů a jejich 
nástrahy.

■  Průběh auditu projektu a častá 
pochybení.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

22. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Ondřej Hartman
Ey

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Interní auditory a další vedoucí 
pracovníky v organizacích veřejné 
zprávy a veřejných financí, 
jakými jsou organizační složky 
státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, 
Magistrátní města, obce) a jimi 
zřizované organizace.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s pravidly 
programů financovaných 
z Evropských strukturálních 
a investičních fondů, se kterými 
mají příjemci nejčastěji problémy 
a které mají dopad na způsobilost 
souvisejících výdajů (s příklady 
převážně z IROP, OP VVV a OP 
Z). Cílem bude také ukázat, 
jakým způsobem shora uvedená 
pravidla prakticky ověřovat. K výše 
uvedeném budeme potřebovat 
lehkou exkurzi do metodického 
prostředí ESIF a o trochu více pak 
i kontrolního prostředí v ESIF.

ObSAH
■  Rámcový úvod do metodického 

prostředí ESIF.
■  Detailnější okénko do kontrolního 

prostředí v ESIF.
■  Požadavky na způsobilé 

výdaje v případě úplného 
i zjednodušeného vykazování.



cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol) 

21 152
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 151
číslo semináře (variabilní symbol) 

21 150

2 400 (s DPH 2 904)
3 000 (s DPH 3 630)

ObSAH
■  Princip řídící kontroly.
	 l  Vysvětlení základních pojmů.
	 l  Legislativní a metodické 

doporučení.
	 l  Vysvětlení finančních 

a majetkových operací jako 
celku a rozdělení na kontrolu 
dílčích operací.

■  Pověření k řídící kontrole.
■  Limitovaný a individuální příslib.
■  Výkon řídící kontroly ve finančních 

a majetkových operací.
■  Doklad o provedení řídící 

kontroly.
■  Specifika řídící kontroly v různých 

organizací.
■  Řídící kontrola a informační 

systémy.
■  Diskuze nad problematikou praxe.
■  Praktické příklady řešení.

ČASOvý rOZvrH
09.00–15.00

StrAnA 117»

metODIkA 
výkOnU říDící 
kOntrOly – 
DIGItAlIZAce

2 200 (s DPH 2 662)
2 750 (s DPH 3 328)

vybrAná 
rOZHODnUtí 
úOHS A SOUDů 
ve věcI ZADávAní 
veřejnýcH ZAkáZek

2 100 (s DPH 2 541)
2 620 (s DPH 3 170)

AUDIt Dle ZákOnA 
O kybernetIckÉ 
beZPeČnOStI – 
PříPADOvá StUDIe

29. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Miloslav Kvapil
DyNATECH 

úrOveň
Pro všechny úrovně.

UrČenO PrO
Vedoucí pracovníky organizace 
zodpovědné za nastavení procesů 
řídicí kontroly v organizaci, vedoucí 
pracovníky ve funkci příkazce 
operace, osoby zodpovědné 
za rozpočet a účetní v organizacích 
veřejné správy, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi 
zřízené organizace, územní 
samosprávné celky (kraje, města, 
obce) a jimi zřizované (příspěvkové) 
organizace.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
posluchače s procesy řídicí 
kontroly vyplývajícími ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, a v souladu 
s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou 
se tento zákon provádí. Seminář 
cílí na všechny typy organizací, 
zaměřuje se na specifika výkonu 
řídící kontroly a poskytuje 
praktický návod k výkonu 
řídící kontroly na příkladech 
nejběžněji používaných typů 
finančních a majetkových operací. 
Součástí semináře je diskuze nad 
problematikou praxe při výkonu 
řídící kontroly a sdílení dobré 
praxe s digitalizací. Seminář je 
akreditován MV ČR.
V případě potřeby bude reagováno 
na platnou právní úpravu řešící tuto 
problematiku. 

24. ČervnA 2021

PřeDnášející
Mgr. Pavel Bláha, 
Úřad práce

úrOveň
Pro účastníky, kteří se v subjektech 
veřejné správy věnují oblasti 
veřejného investování v subjektech 
veřejné sféry.

UrČenO PrO
Pro zaměstnance veřejných 
zadavatelů, kteří se přímo podílejí 
na zadávání veřejných zakázek 
v subjektech veřejné správy. Pro IA 
a kontrolní pracovníky, kteří budou 
posuzovat problematiku veřejných 
zakázek v subjektech veřejné 
správy.

cíl SemInáře
Seznámit účastníky s rozhodovací 
praxí v oblasti veřejných 
zakázek s cílem upozornit 
na nejvýznamnější pochybení 
zadavatelů při zadávání veřejných 
zakázek.

ObSAH
Rozbor vybraných rozhodnutí 
ÚOHS a soudů ve věci zadávaní 
veřejných zakázek, která se dotýkají:
■  postavení a úkonů zadavatele 

a účastníka výběrového řízení 
(dodavatele),

■  nejdůležitějších ustanovení 
zákona provázejících jednotlivé 
součásti, fáze a proces 
výběrového řízení,

■  role ÚOHS a soudů.

ČASOvý rOZvrH
09.00–14.00

24. ČervnA 2021

PřeDnášející
Ing. Klára Sýkorová
generální finanční ředitelství

úrOveň
Pro začátečníky/mírně pokročilé.

UrČenO PrO
Seminář je určený pro interní 
auditory a vedoucí útvarů interních 
auditů v organizacích, kteří plánují 
realizovat audity kybernetické 
bezpečnosti dle zákona 181/2014 
Sb., resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb.

cíl SemInáře
Cílem semináře je seznámit 
účastníky s prakticky využitelnými 
postupy pro audity kybernetické 
bezpečnosti, zvýšit jejich kvalifikaci 
a seznámit je se základními 
požadavky zákona č. 181/2014 Sb., 
resp. vyhlášky č. 82/2018 Sb.

ObSAH
■  Problematika bezpečnosti 

informací a kybernetické 
bezpečnosti. 

■  Organizace auditů kybernetické 
bezpečnosti dle zákona 
č. 181/2014 Sb., resp. vyhlášky 
č. 82/2018 Sb.

■  Plánování, příprava a vlastní 
realizace auditů kybernetické 
bezpečnosti v praxi.

■  Psaní zpráv z auditů kybernetické 
bezpečnosti.

■  Praktické poznatky z auditů 
kybernetické bezpečnosti.

ČASOvý rOZvrH (webinář)
09.00–14.00

Web
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ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ
DATum  NázEv STrANA
 
INTErNÍ AuDIT
24.–26. 2. 2021 Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 118
16.–19. 3. 2021 Akademie mediace pro interní auditory  110–111
17.–19. 3. 2021 Audit klíčových oblastí veřejné správy I 119
22.–25. 3. 2021 Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit  
26.–29. 4. 2021  117
12.–15. 4. 2021 Akademie risk managementu  
26.–27. 4. 2021  112–113
19.–21. 4. 2021 3E v číslech – komplexní seminář 120–121
20.–22. 4. 2021 Interní audit a kontrola u měst a obcí  122
10.–14. 5. 2021 Univerzita interního auditu  
7.–11. 6. 2021  108–109
17.–19. 5. 2021 Veřejnosprávní kontrola v teorii a praxi 123
19.–21. 5. 2021 Nástroje a metody řízení pro interní auditory 124
1.–3. 6. 2021 Akademie úspěšného vedení interního auditu I 114–115
9.–11. 6. 2021 Audit klíčových oblastí veřejné správy II  125
14.–18. 6. 2021 Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti 126
 
IT
14.–18. 6. 2021 Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti 126
 
KOmuNIKACE
16.–18. 3. 2021  Akademie mediace pro interní auditory   110–111
1.–3. 6. 2021 Akademie úspěšného vedení interního auditu I 114–115
 
řÍzENÍ rIzIK
12.–15. 4. 2021 Akademie risk managementu   
26.–27. 4. 2021  112
  
vEřEjNá SprávA
ASISTENT  
22.–25. 3. 2021 Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit  
26.–29. 4. 2021  117
juNIOr  
24.–26. 2. 2021 Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 118
17.–19. 3. 2021 Audit klíčových oblastí veřejné správy I 119
20.–22. 4. 2021 Interní audit a kontrola u měst a obcí  122
17.–19. 5. 2021 Veřejnosprávní kontrola v teorii a praxi 123
9.–11. 6. 2021 Audit klíčových oblastí veřejné správy II  125
SENIOr  
19.–21. 4. 2021 3E v číslech – komplexní seminář 120–121
14.–18. 6. 2021 Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti 126
EXpErT/KONzuLTANT 
19.–21. 5. 2021 Nástroje a metody řízení pro interní auditory 124

DATum  NázEv STrANA
 

24.–26. 2. 2021 Praktické dovednosti pro výkon interního auditu 118

16.–19. 3. 2021 Akademie mediace pro interní auditory  110–111

17.–19. 3. 2021 Audit klíčových oblastí veřejné správy I 119

22.–25. 3. 2021 Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit 

26.–29. 4. 2021  117

12.–15. 4. 2021 Akademie risk managementu   

26.–27. 4. 2021  112–113

19.–21. 4. 2021 3E v číslech – komplexní seminář 120–121

20.–22. 4. 2021 Interní audit a kontrola u měst a obcí  122

10.–14. 5. 2021 Univerzita interního auditu 

7.–11. 6. 2021  108–109

17.–19. 5. 2021 Veřejnosprávní kontrola v teorii a praxi 123

19.–21. 5. 2021 Nástroje a metody řízení pro interní auditory 124

1.–3. 6. 2021 Akademie úspěšného vedení interního auditu I 114–115

9.–11. 6. 2021 Audit klíčových oblastí veřejné správy II  125

14.–18. 6. 2021 Audit informačních systémů dle zákona o kybernetické bezpečnosti 126

KALENDárIum – I. pOLOLETÍ 2021

DLOUHODOBÉ AKCE DLOUHODOBÉ AKCE 
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uNIvErzITA INTErNÍHO AuDITu

z A H A j u j E m E  N O v Ý  B Ě H  2021
jIž v KvĚTNu

prO KOHO jE uNIvErzITA urČENA? 

Pro každého vážného zájemce o interní audit. Největší 
užitek bude mít ale ten, kdo se již nějakou dobu 
v oblasti interního auditu pohybuje, kdo zná Standardy 
pro profesionální praxi interního auditu, kdo se chce 
posunout do „mistrovské oblasti“ interního auditu. 
Zkrátka pro toho, kdo má ambici stát se špičkovým 
auditorem.

STruKTurA uNIvErzITy

UIA je rozdělena do tří sekcí či stupňů, které vyjadřují 
proces vyzrávání – junior, senior, manažer. A v každém 
z těchto stupňů budou témata typická pro příslušný 
„vývojový stupeň“. A všechno dohromady to poskytne 
univerzální pohled na interní audit. 
Celý program se skládá z 5 týdenních bloků, které 
jsou rozloženy do jednoho roku. 

TErmÍNy KONáNÍ

1. týden 10.–14. května 2021
2. týden 7.–11. června 2021
3.–5. týden   podzim 2021

CENA

člen ČIIA  62 000 Kč (s DpH 75 020)
člen ČIIA BENEFIT   59 520 Kč (s DpH 72 019)
nečlen ČIIA  67 000 Kč (s DpH 81 070)

SLEvA

Časová:
registrace do 19. března 2021    15 %

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

KONTAKT

mgr. vendula Bezoušková
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 255
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh  
jednotlivých týdnů lze nalézt na stránkách ČIIA:
www.interniaudit.cz

uIA – univerzita interního auditu – je komplexní 
vzdělávací projekt Českého institutu interních 
auditorů. Komplexnost, hlavní atribut celého 
programu, Univerzita převzala ze svého předchůdce – 
Komplexního vzdělávání ®. Pokrývá nejen celý proces 
interního auditu, od plánování až po řízení auditního 
útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, 
právního rámce, vedení lidí.
Propojení teorie interního auditu s reálnými ukázkami, 
jak tyto principy a postupy uplatnit v praxi, je dalším 
výrazným rysem Univerzity. 

Lektoři v UIA tvoří vyvážený mix špičkových specialistů 
a zkušených šéfů útvarů interního auditu, kterých 
tam je téměř polovina. Zaměření na realizovatelnost 
a zkušenosti prověřené dlouholetou praxí je další 
výrazný atribut UIA.  V Univerzitě bude výrazné 
množství aktivních prvků. Diskuse s lektory, workshopy, 
tréninky, to vše z Univerzity bude dělat aktivní výukový 
program. Více než 40 % lektorů jsou zkušení dlouholetí 
auditoři, vesměs vedoucí útvarů interního auditu, 
kteří již mají něco za sebou a dokáží prezentovat jasný 
názor na konkrétní problém. Včetně lektorování i s pěti 
prezidenty ČIIA! Popovídat si s nimi o interním auditu 
bude vážně obohacující! A abychom dostáli avizované 
komplexnosti, tito zkušení auditoři byli doplněni 
špičkovými specialisty na „neauditní“ témata. 

vzTAH uNIvErzITy A CIA 

Všechna témata nutná pro absolvování certifikace CIA 
v její nejnovější podobě jsou do programu Univerzity  
zařazena. Univerzita má ale o něco širší záběr díky 
zaměření na praktickou realizovatelnost metodologie 
interního auditu. Absolvování UIA zcela jistě každého 
posune velmi blízko ke zdárnému absolvování CIA, 
protože cílem Univerzity je i špičkové zvládnutí 
interního auditu, který CIA testuje. Není to ale produkt 
specificky navržený k získání této certifikace. Jako 
forma přípravy na zdolání této mety interních auditorů 
je ovšem vynikající, protože ukáže interní audit z toho 
nejkomplexnějšího úhlu a ozřejmí vám návaznosti 
a principy, jejichž znalost je CIA testována. A Univerzita 
navíc nabízí informace, znalosti a dovednosti k praxi 
a výkonu interního auditu, což je aspekt, který CIA 
zcela vynechává.  

1.–2. týden (10.–14. 5. 2021; 7.–11. 6. 2021)

Základy interního auditu (principy a standardy 
interního auditu; techniky a nástroje interního auditu; 
sběr dat; zpráva z auditní zakázky; komunikace 
výsledků / zprávy; typy auditních projektů; 
konzultační zakázky; pracovní dokumentace; auditní 
názor; hodnocení relevance a kompletnosti evidence); 
Využití datové analýzy v interním auditu; Audit 
robotiky; Účetnictví pro audit (základní koncept, 
využití pro audit, manažerské účetnictví); Rizika 
interního auditu; Projektové řízení a plán auditního 
projektu; Risk management.

LEKTOřI 1. a 2. TÝDNE

■  Mgr. Petr Barnat, MBA (ČEZ)
■  Ing. Martin Dohnal (GasNet)
■  Přemysl Mika (Symphera)
■  Ing. Lenka Mušková, ACCA, CIA (Bohemia energy)
■  PaedDr. Ing. Robert Prorok
■  Ing. Ladislav Rafaj, CIA (Matador SK)
■  Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA (Eurodan)
■  Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA ČR)
■  Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. (Tyllco)
■  Ing. Pavel Vácha, CSc, CIA, CRMA (ČEPS)
■  Mgr. Filip Zelingr (Letiště Praha).

3.–4. týden (podzim 2021)

Auditní zakázky ve veřejné správě; Design kontroly 
vs. funkčnost kontroly; Podvody, forenzní audit; Kvalita 
v interním auditu (KPI, řízení IA, supervize, průběžné 
monitorování, self assessment, QAR); Nástroje 
interního auditu (ERP/IA tools/MS Office/ACL/
IDEA); IT a interní audit (vývoj, změnové řízení, ITIL, 
kontrolní koncept; IT řízení, infrastruktura; IT auditing, 
COBIT); Proces interního auditu (plán, alokace kapacit 
a jejich řízení; procesní řízení a jeho zlepšování, 
audit procesu); Finance (finanční plánování, finanční 
analýza, financování, controlling); Audit investičního 
projektu (východiska a přístup); Člověk – největší 
bezpečnostní riziko; Interní auditor – firemní hvězda 
aneb jak být nejlepší (cílevědomé cíle).

5. týden (podzim 2021)

Pohled manažera – co chci od interního auditora; 
Leadership (management a postavení interního 
auditu v organizaci), Governance (audit, výbor pro 
audit, externí auditor, 3Lines of Defense); Audit 
s přidanou hodnotou; Vliv moderních IT technologií 
na procesy ve společnosti; Robotická automatizace 
procesů (přínosy a rizika); Audit projektu (východiska 
a přístupy); Public Relations; Firemní komunikace a její 
procesy.

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁNÍ PRO INTERNÍHO AUDITORA

přEHLED TÉmATICKÝCH BLOKŮ A LEKTOrŮ uNIvErzITy INTErNÍHO AuDITu

„Univerzita klade důraz na praxí prověřený  
přístup a osvědčené auditní postupy. 
Zkrátka to, co funguje.“ 

Ing. Pavel Vácha, CSc, CIA, CRMA
odborný garant UIA 
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AKADEmIE mEDIACE  
prO INTErNÍ AuDITOry DůsTOjNé řEšENÍ sPORNýcH sITUAcÍ

TErmÍN KONáNÍ

16.–18. března 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)

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

SLEvA

Časová:
registrace do 15. února 2021    15 %

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

vzhledem k interaktivnímu charakteru akademie 
a k důrazu na individuální přístup je kapacita 
omezena na maximální počet 12 účastníků.

KONTAKT

mgr. vendula Bezoušková
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 255
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh  
jednotlivých týdnů lze nalézt na stránkách ČIIA:
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“.

Interaktivní kurz.

Řešení praktických modelových situací.

Individuální přístup, max. 12 účastníků.

Informace využitelné v pracovním i soukromém životě.
Lektorky se zkušenostmi z různých typů vyjednávání 
konfliktních situací.

urČENO prO 

Interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří mají 
zájem dozvědět se víc o alternativním způsobu řešení 
sporů.

Těší se na Vás tým zkušených lektorek:
■  JUDr. Radka Medková
■  Mgr. Jitka Morávková

1. DEN

■ Typy konfliktů.
■ Vývoj konfliktu.
■  Strategie řešení konfliktů – výhody, rizika, prevence 

rizik.
■  Popisná vs. hodnotící komunikace a jejich vliv 

na vnímání informací.

3. DEN

■  Modelové situace – řešení typických sporných 
situací. 

■  Práce s námitkami.
■  Pozitivní vyjadřování – vyjadřování zaměřené 

na budoucí uspořádání a možnosti.

2. DEN

■  Já sdělení.
■  Techniky aktivního naslouchání a jejich role 

v konfliktu.
■  Typy otázek a jejich role v konfliktu.
■  Modelové situace – řešení typických sporných 

situací. 

„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



112 113

Akademie risk managementu je navržena jako 
šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných 
samostatných seminářů, jejichž cílem je předat 
účastníkům praktické znalosti řízení jednotlivých 
typů rizik (operační, finanční, pojistné, …), přehled 
stěžejních rámců risk managementu a v neposlední 
řadě i dovednosti nezbytné při prosazování rizikově 
zaměřené kultury v dané organizaci. Účastníkům 
umožní nahlédnout do činností týmů řízení rizik 
(zejména v bankách a pojišťovnách) a také je vybaví 
nezbytnými dovednostmi pro posuzování vyspělosti 
risk managementu (RM) ve své organizaci.
Šíří a pestrostí náplně se v současné době jedná 
o jediný na českém trhu dostupný program 
komplexního vzdělávání v oblasti řízení rizik. Program 
je také vhodnou přípravou pro uchazeče usilující 
o získání certifikace v oblasti ujištění o řízení rizik 
(CRMA). 

Pro rok 2021 byl program doplněn o:

■  Rizika cyklu vývoje software.
■  Praktické příklady vyhodnocení konkrétních rizik.
■  Případovou studii, v průběhu které si účastníci ověří 

správné využití získaných znalostí a dovedností.

Program je rozdělen do dvou bloků:
■  Znalosti a dovednosti RM.
■  Ujišťovací a poradenské činnosti.

Důležitým prvkem programu je případová studie 
– sestavení programu auditu v oblasti RM (k jejímu 
vypracování je určen časový prostor mezi dvěma 
bloky). K vypracovaným případovým studiím je poté 
účastníkům poskytnuta individuální zpětná vazba. 
Na konci každého bloku účastníci absolvují krátký test, 
v kterém si sami ověří, jak si osvojili probíraná témata.

urČENO prO

■   Interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si 
chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti  
řízení rizik.

■   Pracovníky útvarů risk managementu.
■   Zájemce o certifikaci CRMA (Certification in Risk  

Management Assurance).

Těší se na Vás tým lektorů:
■   Doc. Ing. Jiří Dudorkin (Ernst & Young)
■   Ing. Jan Chmelík, CIA (Česká spořitelna)
■   Ing. Hana Ondrušková (lektorka osobního rozvoje)
■   Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)
■   Ing. Radek Ščotka, MBA (Argeus)
■   Dr. Antonín Šenfeld, CIA (AXA)

1. BLOK – zNALOSTI A DOvEDNOSTI řÍzENÍ rIzIK

přehled cílů, rámců a procesů rm a jejich zasazení 
do kontextu organizace:
■   ISO 31000.
■   COSO ERM (2017).

metody a postupy jednotlivých kroků cyklu  
řízení rizik:
■   Identifikace.
■   Analýza.
■   Vyhodnocení.
■   Ošetření.

principy kvantifikace hlavních druhů rizik:
■   Operační.
■   Kreditní.
■   Tržní.
■   Riziko likvidity.

■   Praktické příklady vyhodnocení konkrétních operač-
ních rizik.

■   Principy vnitřní kontroly a řízení.
■   Sebehodnocení rizik a kontrolních a řídicích mecha-

nismů (RCSA).
■   Monitoring a reporting rizik.
■   Psychologické aspekty vnímání rizik.

2. BLOK – ujIšťOvACÍ A pOrADENSKÉ ČINNOSTI 
v OBLASTI řÍzENÍ rIzIK

■   Ujišťovací role interního auditu.
■   Postupy komunikace a facilitace při identifikaci 

a hodnocení rizik.
■   Poradenská role interního auditu.
■   Specifika řízení rizik v prostředí státní správy.

AKADEmIE rISK 
mANAgEmENTu
uCELENÝ vzDĚLávACÍ prOgrAm 
v OBLASTI řÍzENÍ rIzIK

TErmÍN KONáNÍ

I. blok:  12.–15. dubna 2021
II. blok:  26.–27. dubna 2021

KONTAKT

mgr. vendula Bezoušková,
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

podrobnější informace a konkrétní rozvrh lze  
nalézt na stránkách ČIIA: www.interniaudit.cz

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) 

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

SLEvA

Časová: 
registrace do 10. března 2021  15 %

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

AKTuALIzACE 2021

„Je současná koronavirová krize příkladem správně zvlád-
nutého rizika? 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 komplexního vzdělávání  
v oblasti řízení rizik.

Dr. Antonín Šenfeld, CIA, odborný garant
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Klíčem k výkonu interního auditu jsou lidé. Vedoucí  
interního auditu již méně dělají sami práci interního 
auditora, jejich rolí je doručovat výsledky prostřed-
nictvím svých lidí a zajišťovat dobré jméno interního 
auditu, a jeho propojení s organizací tak, aby přiná-
šel užitečné výsledky. 

Proto jsme propojili dlouholetou zkušenost z řídících 
pozic interního auditu pana Iva Středy a práci kouč-
ky zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské 
role a využití principů a technik koučování ve vede-
ní lidí Pavly Pavlíkové. Výsledkem je nová Akademie 
úspěšného vedení interního auditu, koncipovaná 
jako série 3 jednodenních workshopů, v rámci kte-
rých se zaměříme postupně na 3 okruhy lidí, se kte-
rými vedoucí interního auditu spolupracuje a kteří 
jsou důležití pro úspěch interního auditu.

zpŮSOB práCE

Chceme sdílet praktické zkušenosti, diskutovat pří-
padové studie, přinášet tipy pro spolupráci s jednot-
livými skupinami a propojovat s koncepty a modely, 
které osvětlí principy, co a proč funguje a nefunguje. 

Ivo bude uvádět různé příklady, příběhy a zkušenos-
ti ze své dlouholeté praxe, na jejichž základě dopo-
ručíme „Best practice“ – osvědčené postupy a proce-
sy, které Pavla doplní o konkrétní principy a techni-
ky. Dané téma si vyzkoušíme formou zážitků, cvičení, 
případů a diskusí.

pro koho je akademie určena?
■  Vedoucí interního auditu (CAE).
■  Vedoucí týmů interního auditu (Leading auditor).
■  Manažery interního auditu.
■  Talenty interního auditu.

Nově naplňuje požadavek 2 hodin CpE v oblasti 
etiky, který je od roku 2018 povinen splnit každý 
interní auditor s mezinárodní certifikací.

Těší se na Vás tým lektorů: 
■  Mgr. Pavla Pavlíková, PCC 
■  Ing. Ivo Středa

TErmÍN KONáNÍ

1.–3. června 2021

CENA NOvÉ AKADEmIE

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)

Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost vy-
užití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.
 
SLEvA

Časová:
registrace do 3. května 2021    15 %

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

vzhledem k interaktivnímu charakteru semináře  
a k důrazu na individuální přístup je kapacita 
omezena na maximální počet 10 účastníků.

KONTAKT

mgr. vendula Bezoušková
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

1. DEN

vedení organizace – Jak získat různorodou množi-
nu stakeholderů a stát se respektovaným partnerem 
pro vedení?
■  Kdo patří mezi stakeholdery – 3 linie obrany.
■  Jaké očekávání mají jednotliví stakeholdeři smě-

rem k IA.
■  Jaké vnímání a roli oddělení interního auditu chci 

jako vedoucí IA budovat. 
■  Kdo jsou klíčoví partneři, jak se k nim dostat a jak 

komunikovat. 
■  Klíčové okamžiky každého auditu vzhledem k stake-

holderům – co si musím jako vedoucí pohlídat.
■  Interní audit reprezentuje hlas systému – jak udržet 

nezávislost vedoucího IA, jeho míra svobody.

2. DEN

Tým interních auditorů – Jak postavit tým, se kterým 
bude radost pracovat a jaké dovednosti a postoje roz-
víjet u auditorů?
■  S jakými typy auditorů jsme měli možnost pracovat. 
■  Jak složit tým: 
 Tvořím nový tým. 
 Tým jsem zdědil/a. 
■  Patří Vaši lidé mezi pilíře, rozbušky, snaživce? Rozdě-

lení podle motivace a dovedností a co s nimi.
■  Model osobnosti – teorie švestky. 
■  Kompetentnost – její složky, co z toho budovat u au-

ditora, co lze a nelze rozvíjet. 
■  Řízení lidí dle kompetentnosti, kolik dát prostoru 

druhým. 
■  Dva možné přístupy v práci manažera – tlak a tah – 

jejich užitečnost, stupně tlaku a tahu. 
■  Co dělat, když mi v týmu schází nějaká odbornost. 

3. DEN

Auditovaní – Jak pracovat s auditovanými pracovníky, 
aby s auditory odhalovali, co a jak dělají, jaká to má ri-
zika a jak to vylepšit?
■  Jaký vztah a přístup k auditovaným nám pomůže 

k užitečným výsledkům auditu.
■  Jak se připravit na auditovaný tým.
■  Jaké reakce auditovaných mohu očekávat a co 

s nimi (3 mozky).
■  Co je důležité pro získání důvěry.
■  Jak pracovat s odporem, nepřátelstvím (SARAH 

model).
■  Jak na změnu – koncept 4 pokoje změny.

„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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Na podnět interních auditorů ve veřejné správě 
ČIIA prostřednictvím Sekce veřejné správy při ČIIA 
a Rady ČIIA představuje systém certifikace a uznávání 
odbornosti interních auditorů ve veřejné správě 
(dále jen „systém certifikace a uznávání“) jako součást 
Národního kvalifikačního programu vzdělávání 
a certifikace interního auditu ve veřejné správě.
Interním auditem pro potřeby certifikace a uznávání, 
tj. v rámci Národního kvalifikačního programu 
vzdělávání a certifikace interního auditu, se rozumí 
vykonávání interních auditů nebo auditů podle přímo 
použitelných předpisů Evropských společenství podle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), v platném znění (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“). Systém certifikace a uznávání se skládá 
z určení organizačního zabezpečení certifikace 
a uznávání, z procesních pravidel pro zajištění 
certifikace a uznávání a naplnění jednotlivých úrovní 
odborné certifikace. 

Úrovně odborné certifikace jsou:
Interní auditor ve veřejné správě – asistent,
Interní auditor ve veřejné správě – junior,
Interní auditor ve veřejné správě – senior,
Interní auditor ve veřejné správě – expert/konzultant.

Certifikace se uděluje na základě elektronické žádosti 
(http://www.interniaudit.cz/sekce/verejna-sprava/
zadost-o-udeleni.php), která obsahuje identifikaci 
žadatele (vždy kontaktní e-mailovou adresu), 
určení požadované odborné úrovně certifikace, 
naplnění kvalifikačních předpokladů, splnění 
požadavků průběžného profesního rozvoje (výčet 
absolvovaných kurzů a termínu jejich realizace) 
a prohlášení žadatele, že ve své činnosti bude 
aplikovat Etický kodex IIA a že všechny uvedené 
údaje jsou správné. Vlastní udělování certifikace je 
bezplatné.
V případě, že žadatel bude žádat pro naplnění 
podmínek odborné certifikace uznání jiných 
vzdělávacích akcí, kurzů nebo seminářů, které 
neorganizoval ČIIA, nebo které nejsou zařazeny 
v Národním kvalifikačním programu vzdělávání 
a certifikace interního auditu ve veřejné správě, je 
žadatel povinen současně vložit do elektronické 
žádosti také kopie příslušných osvědčení 
o absolvování, včetně uvedení stručného programu/
obsahu dané vzdělávací akce, kurzu nebo semináře 

a kontaktu na pořadatele konkrétních vzdělávacích 
akcí. Při posuzování naplnění uznávání školení 
pro odbornou certifikaci se obdobně zohledňuje 
lektorská a publikační činnost žadatele.
Výbor pro certifikaci, výkonný orgán Výboru SVS, 
zabezpečuje systém certifikace a uznávání, nejpozději 
v následujícím měsíci po obdržení žádosti rozhodne 
o udělení příslušného stupně certifikace, případně si 
vyžádá podrobnější doložení dosaženého vzdělání 
či praxe nebo provede pohovor s žadatelem, nebo 
rozhodne o neudělení příslušného stupně certifikace. 
Výsledek rozhodnutí o certifikaci Výboru pro 
certifikaci je sdělen Kanceláří ČIIA žadateli nejpozději 
do 15 dnů od jeho jednání Výboru na kontaktní 
e-mailovou adresu. V případě udělení certifikace 
je žadateli sdělen termín vyzvednutí příslušného 
certifikátu v Kanceláři ČIIA.
Žadatel má právo podat písemně zdůvodněné 
odvolání adresované kanceláři ČIIA. O odvolání 
rozhoduje předseda Výboru SVS na základě 
projednání a doporučení Výboru SVS. 
Držitel odborné certifikace interní auditor ve veřejné 
správě – senior a interní auditor ve veřejné správě  
– expert/konzultant má povinnost informovat ČIIA 

o plnění podmínek udržení certifikace.
Za absolvované vzdělávací a obdobné akce, 
publikační činnost, lektorskou činnost nebo aktivní 
práci v rámci orgánů SVS obdrží každý interní 
auditor bodové ohodnocení (dále jen „CPE“). Pro 
udržení odborné certifikace interního auditora 
ve veřejné správě se vychází ze stejných pravidel 
jako pro držitele certifikace CIA, CGAP, CCSA a CFSA, 
zveřejněných na stránkách www.interniaudit.cz 
a v aktuálním „Katalogu akcí, seminářů a přednášek 
pořádaných ČIIA“. 
Bližší a podrobné informace o Systému certifikace 
a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné 
správě, včetně související žádosti, jsou zveřejněny 
na stránkách www.interniaudit.cz nebo na e-mailové 
adrese certifikacevs@interniaudit.cz. 

INFOrmACE pODá

Ing. Eva Klímová, certifikacevs@interniaudit.cz

v

ODBOrNá CErTIFIKACE INTErNÍCH 
AuDITOrŮ vE vEřEjNÉ SprávĚ

záKLADNÍ Kurz – 76. BĚH

probíhá v rámci jednotného systému odborné 
přípravy pracovníků veřejné správy v oboru 
finanční kontrola a interní audit. Kurz je 
akreditovaný ministerstvem vnitra Čr v souladu 
se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících 
územních samosprávných celků.

I. blok  22.–25. března 2021
II. blok 26.–29. dubna 2021
 
přIprAvujE A pOřáDá

ČIIA a ministerstvo financí 

mÍSTO KONáNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, praha 2, 1. patro

přEDNášEjÍCÍ

■  Ing. Jana Báčová, CIA (Česká národní banka)
■  Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí)
■  Ing. Pavel Folkman, CIA (Ministerstvo financí)
■  Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2)
■  Ing. Jiří Machát, MSc. (Allianz pojišťovna)
■  Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj)
■   Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)
■   Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA (Eurodan)
■   Mgr. Andrea Vuongová (Ministerstvo financí)

urČENO prO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. Základy 
interního auditu ve veřejné správě (ZáKLADNÍ 
KURZ) je organizován v rozsahu 64 vyučovacích 
hodin ve dvou na sobě navazujících cyklech, každý 
cyklus je ukončený testem. 
zařazení v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě 
– asistent.

CÍL Kurzu

Posluchači získají základní znalosti nezbytné pro 
orientaci a provádění interního auditu v orgánech 
veřejné správy. Součástí jednotlivých témat budou 
rovněž případové studie a praktické zkušenosti 
z veřejné správy.

prOgrAm Kurzu

■   Seznámení se s právními předpisy vztahujícími se 
k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu  
seznámení se strukturou a základními pojmy – 
zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška,  
zákon o kontrole, přímo použitelné předpisy  
Evropského společenství pro řídící a kontrolní 
systémy ve veřejné správě.

■    Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě  
(základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, 
druhy kontrol, druhy auditů, rozdíl mezi externím 
a interním auditem, vnitřní kontrolní systém).

■    Nastavení finančního řízení (řídící kontroly)  
a požadavků na její nastavení dle modelu COSO, 
včetně přístupů k ověření účinnosti vnitřního 
řídicího a kontrolního systému.

■    Základní znalosti v oblasti účetnictví orgánů 
veřejné správy (nastavení, účel, cíle, výkazy) 
a rozpočtového řízení. 

■   Seznámení se s právními předpisy vztahujícími 
se na interní audit ve veřejné správě, včetně 
mezinárodních standardů pro profesní praxi 
interního auditu.

■    Provedení procesem auditu krok za krokem, 
včetně plánování a podávání zpráv.

CENA Kurzu

člen ČIIA  11 900 (s DpH 14 399)
nečlen ČIIA  14 900 (s DpH 18 029)
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prAKTICKÉ DOvEDNOSTI prO vÝKON 
INTErNÍHO AuDITu

přEDNášEjÍCÍ

■    Ing. Miroslav Čtvrtlík (Katastrální úřad  
pro Olomoucký kraj)

■    Mgr. František Orság, CIA (Ministerstvo vnitra)
■    Ing. Ladislava Slancová (Nevyšší kontrolní úřad)
■    Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TErmÍN

 vS 126  24.–26. února 2021

urČENO prO

Začínající interní auditory ve veřejné správě. 
Navazuje na základní kurz, probíhající v rámci 
jednotného systému odborné přípravy pracovníků 
veřejné správy v oboru finanční kontrola a interní 
audit. Kurz ukončen testem. Atestační kurz 
je zařazený v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě 
– junior. 

CÍL Kurzu

Posluchači získají základní dovednosti nezbytné 
pro orientaci a provádění interního auditu 
v orgánech veřejné správy. Navazuje na teoretické 
základy získané v rámci základního kurzu a rozvíjí 
tyto získané znalosti v praktické dovednosti. 
Součástí jednotlivých bloků budou rovněž 
případové studie a osvojení daných dovedností.

prOgrAm Kurzu

■    Identifikace a analýza rizik pro výkon auditu.
■    Sestavení programu auditu.
■    Přístupy ke vzorkování.
■    Formulace zjištění.
■    Prezentace výsledků auditu.
 
CENA Kurzu

člen ČIIA  5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA  6 250 (s DpH 7 563)

ATESTAČNÍ Kurzy
Atestační kurzy jsou koncipovány jako navazující vzdělávání se specializací na ucelené tématické 
bloky finančního řízení, funkčnosti jeho kontrolních mechanismů a nejlepších zkušeností při výkonu 
jednotlivých druhů interního auditu. Atestační kurzy jsou akreditované ministerstvem vnitra Čr 
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků.

VEŘEJNá SPRáVA 

přEDNášEjÍCÍ

■    Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí)
■     Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy)
■     Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TErmÍN

 vS 127 17.–19. března 2021

urČENO prO

Interní auditory (příp. kontrolory) orgánů veřejné 
správy a samosprávy (a jimi zřizovaných organizací).  
zařazení v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě 
– junior.

CÍL Kurzu

1.  Seznámit posluchače s metodologií související 
s auditem veřejných zakázek, auditem vnitřního 
kontrolního systému a auditem majetku. 

2.  Objasnit postupy prací při auditu veřejných 
zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního 
řídicího a kontrolního systému. 

3.  Vytyčit hlavní oblasti při provádění auditu 
veřejných zakázek, auditu majetku a vnitřního 
řídicího a kontrolního systému.

4.  Poukázat na nejčastější chyby z praxe výše 
popsaných oblastí.

prOgrAm

metodologie pro interní audit
■  Výklad a použití normativních aktů v souvislosti 

s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku 
a vnitřního řídicího a kontrolního systému. 

■  Vytyčení nejdůležitějších částí relevantní 
legislativy ve spojitosti s výše uvedenými 
normativními akty. 

Audit zadávání veřejných zakázek
■  Význam problematiky VZ, právní rámec.
■  Plánování a příprava auditu: význam a postupy 

předběžného šetření, program auditu.

■  Realizace auditu: posuzování přiměřenosti 
a účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).

■  Vyhodnocení: základní atributy, kontext 
doporučení se zjištěními, auditní zpráva.

Audit vnitřního řídicího a kontrolního systému
■    Základní principy a cíle vnitřního řídicího 

a kontrolního systému.
■    Základní pojmy související s hospodárností, 

efektivností a účelností (3E).
■    Řízení rizik, jejich hodnocení a eliminace 

v souvislosti s VŘKS.
■    Nejčastější pochybení hospodaření v orgánech 

veřejné správy na ukázkách kontrolních orgánů.

Audit majetku
■    Stručný přehled platných právních předpisů 

souvisejících s majetkem organizace.
■  Vymezení a rozdělení majetku dle platné 

legislativy.
■    Evidence majetku v účetnictví, jeho zařazování 

a oceňování.
■     Praktické příklady při problémech s oceňováním 

majetku organizace.

Audit trail
■    Metodický a legislativní rámec pro zajištění audit 

trailu.
■    Metodický a legislativní rámec pro audit trail 

auditovaných subjektů.
■    Případová studie – adekvátní audit trail ŘO/ZS.

Audit organizací zřizovaných 
■    Důvody, druhy a zaměření výkonu auditu 

organizací zřizovaných.

CENA Kurzu

člen ČIIA  5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA  6 250 (s DpH 7 563)

AuDIT KLÍČOvÝCH OBLASTÍ vEřEjNÉ 
Správy I.
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prOgrAm

1. DEN:
1) základní principy „3E“ – účelnosti, efektivnosti 
a hospodárnosti v rámci veřejných politik a veřejných 
výdajů, legislativní ukotvení v ČR, metody a postupy 
ověřování „3E“ v Česku i globálně.

2) Nákladově užitkové metody vyhodnocování „3E“.
■    Obecný postup uplatnění.
■   Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých 

metod nákladově užitkové analýzy.
■    Příklady a případové studie k uplatnění 

jednotlivých nákladově užitkových metod 
v prostředí v prostředí MS Excel.

2. DEN:
3) Kalkulace nákladů veřejné služby
■  Vymezení klíčových termínů z oblasti finančního 

a manažerského účetnictví.
■    Náklady a jejich členění, potenciál využití členění 

nákladů ve veřejném sektoru.
■   Aplikace do výpočtu úplných nákladů 

na poskytnutou veřejnou službu – úvod (kalkulační 
vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační 
metody).

■   Alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé 
režie – modelové příklady a případové studie 
v prostředí MS Excel.

3. DEN:
4) rozhodování s auditní stopou
■    Úvod do manažerského rozhodování.
■  Varianty pro rozhodování.
■     Rozhodování za rizika a nejistoty.
■    Strategické řízení a některé jeho nástroje.
■    Moderní trendy řízení ve veřejné správě.

5) Shrnutí, závěry a diskuse

CENA Kurzu

člen ČIIA  5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA  6 250 (s DpH 7 563)

3E v ČÍSLECH – KOmpLEXNÍ SEmINář

přEDNášEjÍCÍ

■   Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)

TErmÍN

vS 128 19.–21. dubna 2021

urČENO prO

Interní auditory, kontrolory a další odborníky 
organizací veřejného sektoru, kteří jsou v rámci 
své agendy odpovědní za přípravu podkladů pro 
rozhodování vrcholového managementu (vedoucích 
orgánů veřejné správy, porad vedení, ředitelů, 
zastupitelstva, rady, starostové, ředitelé úřadů 
a tajemníci úřadů) v nejrůznějších oblastech, jakož 
i odborníci, kteří tyto procesy a pravidla nastavují, 
ověřují či kontrolují. Dále také odborníci zabývající 
se řízením rizik v územních samosprávách a interní 
auditoři ověřující v rámci auditu systému funkčnost 
systému řízení rizik v organizaci veřejného sektoru.
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni 
– Interní auditor ve veřejné správě – senior.

CÍL Kurzu

Cílem vzdělávacího programu je číselné doložení 
splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů. 
Takový přístup vždy zlepšuje kvalitu a robustnost 
rozhodování o veřejných penězích a také významně 
zlepšuje auditní stopu za tímto procesem. Lze ho 
provést mnoha způsoby.

Cílem tohoto semináře je nejen získat příležitost 
k nabytí nové teoretické znalosti z oblasti 
„3E“, ale především získat možnost je aplikovat 
na modelových příkladech a případových studiích. 
Seminář je zaměřen na tři nejvýznamnější 
a nejpoužívanější metody pro ověřování „3E“, a to 1) 
nákladově užitkové metody, 2) kalkulace úplných 
nákladů a 3) rozhodování s auditní stopou. První 
metoda představuje asi nejrozšířenější postupy, 
které jsou globálně nad veřejnými výdajovými 
programy aplikovány. Vycházejí z teorie a praxe 

veřejných financí a fiskální politiky, přináší 
zkušenost s konkrétních aplikací v rozvinutém 
světě a také diskusi nad přínosy a aplikovatelností 
v českém prostředí. Druhá metoda cílí na sestavení 
kalkulace úplných nákladů na veřejné služby, 
jejichž poskytování je smyslem existence organizací 
veřejného sektoru. Není-li známo, kolik skutečně 
stojí to, co organizace dělá, není snad ani možné 
konstatovat, že je její hospodaření řádné a že se 
při poskytování služeb a při své činnosti chová 
skutečně efektivně a hospodárně. Tato část semináře 
předkládá účastníkům nejlepší praxi v oblasti 
manažerského účetnictví aplikovanou do českého 
veřejného sektoru. Třetí metoda předkládá to nejlepší 
a nejaktuálnější z moderních technik manažerského 
rozhodování, a to způsobem srozumitelným 
a aplikovatelným do českého veřejného sektoru. 
Nezaměřuje se na příliš komplexní metodiky 
a algoritmy, ale naopak vybírá ty postupy, které 
jsou přímočaré a prakticky použitelné. Vždy je jejich 
společným jmenovatelem to, aby za konkrétním 
ekonomickým (či jiným) rozhodnutím zůstala 
explicitní a přezkoumatelná auditní stopa.

S využitím všech těchto metod lze zajistit doložení 
splnění podmínek 3E preciznějším způsobem 
než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti 
v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti 
finančních a majetkových operací dle zákona 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také 
praktičnosti bude velká část příkladů řešena 
v prostředí programu MS Excel (na vlastních 
noteboocích účastníků). Tím bude umožněna 
intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem 
v průběhu řešení jednotlivých příkladů a výrazně 
individuální přístup. U posluchačů se tedy 
předpokládá základní uživatelská znalost tohoto 
programu či obdobného tabulkového procesoru.
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VEŘEJNá SPRáVA VEŘEJNá SPRáVA 

INTErNÍ AuDIT A KONTrOLA  
u mĚST A OBCÍ

přEDNášEjÍCÍ

■    Ing. Květa Balgová (Město Cheb)
■    Ing. Jaroslava Kopová (Město Šumperk)

TErmÍN

vS 129 20.–22. dubna 2021

urČENO prO

Vedoucí útvarů interních auditů, interní auditoři 
a kontroloři z měst a obcí, kteří vykonávají interní 
audity nebo veřejnosprávní kontroly u žadatelů 
a příjemců veřejné finanční podpory nebo 
u zřízených příspěvkových organizací.
zařazení v systému odborné certifikace na úrovni 
– Interní auditor ve veřejné správě – junior.

CÍL Kurzu

Cílem kurzu je seznámení posluchačů s právními 
předpisy vztahujícími se:
■    k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu 

seznámení se strukturou a základními pojmy – 
zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, 
zákon o kontrole, zákon o obcích, zákon 
o rozpočtových pravidlech ÚSC.

■    k internímu auditu ve veřejné správě, včetně 
mezinárodních standardů pro profesní praxi 
interního auditu – dokumentace.

Cílem kurzu je také přiblížit nastavení finanční 
kontroly ve veřejné správě (základní pojmy, kontrolní 
systémy veřejné správy, druhy kontrol, druhy auditů, 
rozdíl mezi externím a interním auditem a rozdíl 
mezi kontrolou a interním auditem, vnitřní kontrolní 
systém) a aplikací právních předpisů v praxi – audit 
od A do Z v oblasti vnitřních předpisů/spisové 
služby, veřejnosprávní kontrola od A do Z v oblasti 
FKSP.

prOgrAm

■    Seznámení s právními předpisy vztahujícími 
se k řídícím a kontrolním systémům v rozsahu 
seznámení se strukturou a základními pojmy – 
zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška, 
zákon o kontrole, zákon o obcích, zákon 
o rozpočtových pravidlech ÚSC.

■    Seznámení s právními předpisy vztahujícími 
se na interní audit ve veřejné správě, včetně 
mezinárodních standardů pro profesní praxi 
interního auditu – dokumentace.

■    Nastavení finanční kontroly ve veřejné správě 
(základní pojmy, kontrolní systémy veřejné správy, 
vnitřní kontrolní systém).

■    Druhy auditů, rozdíl mezi externím a interním 
auditem a rozdíl mezi kontrolou a interním 
auditem.

■  Výběr vzorku.
■    Audit od A do Z v oblasti vnitřních předpisů/

spisové služby.
■  Veřejnosprávní kontrola od A do Z v oblasti FKSP.
■    Prezentace výsledků.
■  Tvorba auditní zprávy.
■  Tvorba protokolu.
■    Monitoring nápravných opatření.

CENA

člen ČIIA  5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA  6 250 (s DpH 7 563)

NOvÉ

přEDNášEjÍCÍ

■  Ing. Šárka Hartychová (Ministerstvo životního  
prosředí) 

■  Ing. Eva Klímová (MČ Praha 2)
■  Ing. Dana Ratajská (Ministerstvo pro místní rozvoj)
■  Ing. Martin Ryšavý (Ministerstvo financí)

TErmÍN

 vS 130  17.–19. května 2021

urČENO prO

Kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu  
zřizovaných organizací, kontrolory provádějící  
veřejnosprávní kontrolu poskytované veřejné 
finanční podpory, interní auditory, kontrolory 
a auditory prostředků poskytovaných z rozpočtu EU. 
zařazení v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě 
– junior.

CÍL Kurzu

Poskytnout ucelenou informaci o postupech při 
výkonu veřejnosprávní kontroly včetně praktických 
ukázek a případové studie.

prOgrAm Kurzu

■  Legislativní rámec – zákon 255/2012 Sb., 
kontrolní řád a navazující ustanovení zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 320/2001 
Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě 
a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb. k zákonu 
o finanční kontrole.

■  Úprava výkonu veřejnosprávní kontroly v rámci  
interních předpisů organizace.

■  Vzory tiskopisů.
■  Případová studie – praktická část.
■  Závěrečný test.

CENA Kurzu

člen ČIIA   5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA  6 250 (s DpH 7 563)

vEřEjNOSprávNÍ KONTrOLA  
v TEOrII I prAXI
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VEŘEJNá SPRáVA VEŘEJNá SPRáVA 

AuDIT KLÍČOvÝCH OBLASTÍ  
vEřEjNÉ Správy II.

přEDNášEjÍ

■     Ing. Luděk Gulázsi (nezávislý konzultant 
a poradce)

■     Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy)
■     Ing. Martina Navrátilová (SZIF)
■     Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)

TErmÍN

vS 132  9.–11. června 2021

urČENO prO

Interní auditory (příp. kontrolory) v organizacích 
veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou 
organizační složky státu a jimi zřízené organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní 
města, obce) a jimi zřizované organizace, státní 
podniky. 
zařazení v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve e veřejné 
správě – junior.

CÍL Kurzu

Seznámit posluchače s metodologií související 
s auditem registru smluv, služebního zákona, GDPR, 
compliance a dotačního titulu. Objasnit postupy 
prací souvisejících s těmito audity a vytyčit hlavní 
oblasti při provádění auditů. Nepoukázat na rizikové 
oblasti související s implementací výše popsaných 
oblastí.

prOgrAm

■     Úvodní pojmy a právní rámec interního auditu.
■     Audit registru smluv – výklad a použití 

normativních aktů a metodik, techniky auditu, 
příklady zjištění.

■     Audit služebního zákona – výklad a použití 
normativních aktů a metodik, nastavení VKS 
organizace po implementaci zákona o státní 
službě, vybrané personální oblasti a jejich audit, 
rizikové oblasti a zjištění.

■     Audit GDPR a compliance– výklad a použití 
normativních aktů a metodik, techniky auditu, 
příklady zjištění, program compliance,  provazba 
oblasti compliance na VKS a  zákon o finanční 
kontrole ve veřejné správě, rizikové oblasti.

■     Audit dotačního titulu– obecný výklad principů 
dotačních titulů a jejich implementace, použití 
normativních aktů a metodik, techniky auditu, 
příklady zjištění.

CENA Kurzu

člen ČIIA  5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA 6 250 (s DpH 7 563)

přEDNášEjÍCÍ

■     Ing. Silvie Goliášová (Magistrát města Brna)
■     Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina)
■     Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)

TErmÍN

vS 131 19.–21. května 2021

urČENO prO

Interní auditory a další zájemce z řad zaměstnanců 
veřejné správy, tj. pro zástupce samosprávy 
i státní správy, včetně jimi zřízených organizací, či 
organizačních složek. 
zařazení v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě 
– expert/konzultant.

CÍL Kurzu

Kurz umožňuje posluchačům získat znalosti 
o vybraných metodách a nástrojích řízení, které 
přicházejí v úvahu v prostředích orgánů veřejné 
správy. Cílem kurzu je také přiblížit ty metody 
a nástroje řízení a metodiky, které může interní 
auditor využít jako podporu při provádění vlastních 
interních auditů. Kurz přispívá k profesnímu rozvoji 
a díky němu tak posluchači naplňují Standard IPPF 
1230 „Průběžný profesní rozvoj“.

prOgrAm

■    Základní rámce pro řízení organizace a fungování 
interního auditu (COSO, Tři linie obrany).

■    Základní rámec pro řízení rizik a využití řízení rizik 
v plánování interních auditů.

■    Procesní řízení, projektové řízení a jejich využití 
pro interní audit.

■    Řízení kvality, strategické řízení.
■    Korporátní řízení, sdílení služeb.
■    Měření výkonnosti ve veřejné správě.
■    Součástí kurzu budou případové studie.

CENA Kurzu

člen ČIIA 5 000 (s DpH 6 050)
nečlen ČIIA 6 250 (s DpH 7 563)

NáSTrOjE A mETODy řÍzENÍ 
prO INTErNÍ AuDITOry

NOvÉ
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VEŘEJNá SPRáVA 

přEDNášEjÍCÍ

■  Ing. Igor Barva, CIA, CISA (Rogit)
■  Ing. Petr Grešl (Rogit)
■  Bc. et Bc. Adam Kučínský (NUKIB)
■  Ing. Richard Michálek
■  Ing. Alena Rybáková (Národní bezpečnostní úřad)

TErmÍN

vS 133 14.–18. června 2021

urČENO prO

Kurz je určen pro pracovníky orgánů a organizací 
veřejného sektoru veřejné správy vykonávající práce 
v oblasti interního auditu zejména na pozici asistent 
auditora pro informační systémy nebo na pozici 
vedoucí interního auditu. Kurz je součástí jednotné 
odborné přípravy pro profesi interní auditor veřejné 
správy, kde navazuje na čtrnáctidenní rekvalifikační 
kurz ČIIA se základní všeobecnou kvalifikací. 
Kurz se opírá především o zákon o kybernetické 
bezpečnosti.
zařazení v systému odborné certifikace 
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě 
– senior.

CÍL Kurzu

Kurz zajistí základní znalosti, které jsou potřebné 
k formulaci požadavků pro provedení auditu 
informačních systémů prostřednictvím dodavatele 
a znalosti nutné k odborné komunikaci, kontrole 
průběhu auditních prací a přebírání auditních 
výstupů zajišťovaných pro útvar interního auditu 
orgánu nebo organizace veřejného sektoru 
dodavatelským způsobem. Kurz zajistí kvalifikaci 
cílové skupiny ve specializaci na audit různých 
informačních systémů, využívaných v procesech 
správy a řízení předmětu činností orgánů 
a organizací veřejného sektoru v souladu se 
zákonem o kyberentické bezpečnosti 181/2014 Sb.

prOgrAm

Den 1 a 2 – zákon o kybernetické bezpečnosti.
■  Zákon o kybernetické bezpečnosti, související 

vyhlášky a nařízení vlády.
■  Identifikace aktiv a analýza rizik.
■  Způsoby naplnění organizačních opatření.
■  Způsoby naplnění technických opatření.
■  Požadavky na audit, jeho rozsah a zaměření.

Den 3 – Audit vybraných oblastí řízení IT.
■  Řízení outsourcingu dodávaných služeb (smluvní 

vztahy, povinnosti a práva, dopady outsourcingu).
■  Testování aplikací (druhy testů, způsoby testování, 

ověřování závěrů testů).
■  Hodnocení architektury řešení (hodnocení 

technických důvodů pro volbu JŘBÚ - příklady).

Den 4 – rámec pro řízení IT přesahující 
požadavky zákona.
■  Správa a řízení provozních procesů informačních 

technologií. 
■  Governance v oblasti IT.
■  Plánování a organizace IT.
■  Vývoj a nákup IT systémů.
■  Provoz IT systémů.
■  Monitoring a dohled nad IT systémy.

Den 5 – praktické cvičení a test.
■  Případová studie provedení auditu IT formou 

outsourcingu.
■  Diskuse a dotazy.
■ Závěrečný test.

CENA Kurzu

člen ČIIA  7 600 (s DpH 9 196)
nečlen ČIIA  9 500 (s DpH 11 495)

AuDIT INFOrmAČNÍCH SySTÉmŮ 
DLE záKONA O KyBErNETICKÉ 
BEzpEČNOSTI

Č E S K Ý  I N S T I T U T  I N T E R N Í C H  A U D I T O R Ů  N A B Í Z Í

WEBINÁŘE

Registrace a více informací ZDEVíce informací o technických požadavcích najdete ZDE 

„Distanční vzdělání je vhodné pro všechny 
věkové kategorie, ale tzv. rizikoví absolventi 
je ocení především. Díky efektivnímu využití 
času hodlám webináře využívat i v budouc-
nu, a to v maximální míře.“ 

Bc. Petra Štefek (účastnice webinářů)

„U webinářů jsem jako lektor ocenil jejich  
interaktivní prvky, jako je možnost pokládat 
otázky a hned vzápětí moci s účastníky  
sdílet spektrum získaných odpovědí.“ 

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (lektor webinářů)

ŘÍJEN 2020

   Registr smluv očima auditora

   Interní audit založený na datové analytice

   Efektivita, výkonnost a jak nevyhořet

   Komplexní řízení rizik od A do Z

   FMEA – strukturovaný nástroj pro analýzu proces-
ních rizik

   Marketing v interním auditu – uplatnění zákaznic-
kého přístupu

   Krizové plánování a řízení IT kontinuity 
(Service kontinuity, Disaster recovery)

   Jak lépe pracovat s interní dokumentací, 
směrnicemi a normami

   Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace 

   Jan na audit procesu investice? 

   Jak na audit vnitřního kontrolního systému 
u příspěvkových organizací bez auditora?

   Jak přistoupit k auditu vyhlášky č. 82/2018 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti

LISTOPAD 2020

   3E v číslech – Komplexní seminář

   Vedení zaměstnanců

   Audit fyzické bezpečnosti

   Měření a zvládání rizik

   Jak využít pravidlo 80/20

   Etika pro interní auditory 

   Správa dokumentů ve spisové 
službě z pohledu interního au-
ditora

   Veřejnosprávní kontrola – tvor-
ba protokolu

   Audit IT bezpečnosti – Základy, 
terminologie, normy a doporu-
čení

   Audit IT bezpečnosti – Audit 
uživatelů a zařízení v síti

   Audit IT bezpečnosti – Fyzická 
bezpečnost, vzdělávání uživa-
telů a antiviry

   Účetní výkazy – základ pro 
datovou analýzu

   Audit krok za krokem v soula-
du s požadavky Standardů pro 
interní audit

   Konec nejistoty s GDPR aneb 
obstáli byste při kontrole Úřadu 
pro ochranu osobních údajů?

   Vnitřní kontrolní systém 
společnosti v kostce

PROSINEC 2020

   Jak vybrat pro auditování to nejdůležitější?

   Organizační audit: jak zvýšit výkon/snížit náklady organizace 

WEBINÁŘE realizujeme přes Microsoft Teams.
Přehled webinářů pro 2. pololetí 2020

 Proč se vzdělávat prostřednictvím webinářů?
 Ušetříte čas, odpadá nutnost cestovat.

   Můžete sledovat z pohodlí kanceláře nebo domova.

   Snižují se finanční náklady (zejména na cestu a ubytování).

   I prostřednictvím webinářů můžete diskutovat s lektory a ostatními účastníky.

   Naprostá bezpečnost z epidemiologického pohledu.

  Webináře připravíme i na klíč pro vaši firmu dle Vašich požadavků a účastníci  

nemusí opustit svoji kancelář.

Technické požadavky:
■  Pro přihlášení se na webinář se můžete připojit 

přes webový prohlížeč nebo si stáhnout aplikaci 
Microsoft Teams. V případě připojení přes webový 
prohlížeč je plně funkční jen na prohlížečích 
Google Chrome a Microsoft Edge.

■  Ujistěte se, že máte nainstalované reproduktory či 
sluchátka a podle potřeby také mikrofon.

S předstihem před konáním webináře od nás 
obdržíte pozvánku s přístupem do online místnosti. 
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CERTIFIKACE 

pOČET TESTOvACÍCH OTázEK

zkouška  počet otázek  Doba testu
CRMA  100 otázek  2 hod

pOpLATKy (v uSD)

  člen nečlen
registrační poplatek 115 USD  230 USD 
CrmA  380 USD  495 USD 

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude 
převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.

TErmÍNy A mÍSTO KONáNÍ 

Zkoušky CIA i speciální zkoušky jsou vykonávány v celosvětové síti testovacích center pearson vuE,  
v České republice tuto síť spravuje firma gOpAS, a.s. Termín vykonání zkoušky si volí sám kandidát.
Bližší informace naleznete v „příručce pro kandidáty“.

INFOrmACE pODá

mgr. vendula Bezoušková
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

The Certification in risk management Assurance™ (CrmA®) je určena pro interní 
auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování 
služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, 
zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho 
držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá program řízení rizik a řízení 
a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech poradenství a ujištění.

Zkouška obsahuje dvě části: 1. část  I. část zkoušky CIA
  2. část samotná zkouška CRMA

CERTIFIKACE 

KONTINuáLNÍ prOFESNÍ rOzvOj (CpE)

prO DržITELE CErTIFIKáTu CIA  
A SpECIáLNÍCH zKOušEK

Kontinuální profesní rozvoj – CpE představuje 
povinný systém soustavného vývoje, podpory 
a zdokonalování odborných znalostí a dovedností, 
které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšný 
výkon odborné profese.

Držitelé CIA, CRMA, CGAP, CCSA a CFSA mají povinnost 
každý rok podávat Hlášení o splnění podmínek CPE 
v požadovaném rozsahu.

Od roku 2018 je každý interní auditor s mezinárodní 
certifikací povinen splnit 2 hodiny CPE z oblasti etiky.
Cíle, povinnosti, formy a organizační zabezpečení 
držitelů certifikátu vymezuje Směrnice o zabezpečení 
systému „Kontinuálního profesního rozvoje – CPE“.

Všechny semináře uvedené v Katalogu ČIIA  
splňují podmínky CPE.

Podrobnější informace naleznete na  
www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA. 

Titul The Certified Internal Auditor® (CIA®) je jedinou globálně akceptovanou certifikací 
interních auditorů a zůstává standardem, kterým držitelé demonstrují svou kompetenci 
a profesionalitu na poli interního auditu. Kandidáti opouštějí program obohaceni o vzdělání, 
zkušenost, informace a podnikatelské nástroje, které mohou okamžitě uplatnit v jakémkoli 
podnikatelském prostředí nebo společnosti.
Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče v oblasti současných postupů interního auditu 
a v oblasti porozumění problémům, rizikům a opatřením v oblasti interního auditu.

Uspořádání zkoušky do tří částí umožňuje seskupení obsahu do tří segmentů: 

I. část základy interního auditu
  (závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení; nástroje a postupy pro realizaci zakázek 

interního auditu)
II. část praxe interního auditu 
  (řízení útvaru interního auditu prostřednictvím strategické a provozní role interního auditu a příprava 

rizikově zaměřeného plánu; postupy pro řízení jednotlivých zakázek (plánování, dohled, předávání 
výsledků a sledování výstupů); rizika podvodů a kontrolní a řídicí mechanismy)

III. část znalosti interního auditu
  (řízení a správu společnosti a podnikatelskou etiku; řízení rizik; organizační struktura včetně 

podnikatelských procesů a rizik; komunikace; principy řízení a vedení; informační technologie 
a kontinuita podnikání; finanční řízení; globální podnikatelské prostředí)

pOČET TESTOvACÍCH OTázEK ČáST pOČET OTázEK DOBA TESTu

  Část I. 125 otázek 2 hod a 30 min
  Část II. 100 otázek 2 hod 
  Část III. 100 otázek 2 hod

pOpLATKy (v uSD)

Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku.

  člen nečlen
registrační poplatek: 115 USD  230 USD 
poplatky za části zkoušky:
Část I.  280 USD  395 USD
Část II.  230 USD  345 USD 
Část III.  230 USD  345 USD 
Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude 
převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.

Čeština ve zkouškách CIA bude k dispozici do 31. května 2021, ovšem pouze pro ty kandidáty, 
kteří se registrovali do certifikačního programu CIA do konce roku 2019.

Podrobnější informace naleznete na www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA.

AuDIT prACTITIONEr prOgrAm 

Nový program Audit practitioner je určen zejména pro studenty a začínající interní auditory, kterým otevírá 
cestu k mezinárodně uznávané certifikaci CIA. Zkouška se skládá ze 100 otázek typu multiple choice, na její 
splnění má kandidát ode dne zahájení registrace 2 roky.

pOČET TESTOvACÍCH OTázEK ČáST pOČET OTázEK DOBA TESTu

  Část I. 125 otázek 2 hod a 30 min
  Část II. 100 otázek 2 hod 

Registrační poplatek  75 USD   150 USD
Přihlášení na zkoušku  150 USD   250 USD

Výše uvedené poplatky jsou bez DPH. 
Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková částka bude převedena dle aktuálního kurzu 
a fakturována v CZK.

CErTIFIKAČNÍ prOgrAm CIA
Pantone 194 C

C:7 M:100 Y:54 K:35
R:157 G:5 B:59

#9D053B

® ® ® ®

Pantone 194 C
C:7 M:100 Y:54 K:35

R:157 G:5 B:59
#9D053B

® ® ® ®CErTIFIKAČNÍ prOgrAm CrmA



130 131

CERTIFIKACE

přÍprAvNÝ Kurz KE zKOušKám CIA 
(CErTIFIKOvANÝ INTErNÍ AuDITOr)

Přípravný kurz  ke zkouškám CIA je v přípravě.

ČLENSTVÍ V ČIIA

STAŇTE SE ČLENEm ČIIA
vÝHODy záKLADNÍHO ČLENSKÉHO přÍSpĚvKu  (3 000 KČ zA KALENDářNÍ rOK)

■    Členství v ČIIA vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu 
prostřednictvím pravidelných emailových novinek, časopisu a webu.

■    Budete si moci vybrat z řady odborných publikací, z nichž většina je všem členům v rámci 
členství poskytována zdarma. Zajišťujeme vám odborný překlad do češtiny aktuálního znění 
Mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu a Prováděcích směrnic, které jsou 
součástí Mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu. Tuto publikaci poskytujeme všem 
členům zdarma. Dále umožňujeme svým členům účastnit se celosvětového připomínkového řízení 
a ovlivňovat tak podobu Standardů.

■    Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou 
prezentovány nejzajímavější trendy v interním auditu.

■    Poskytneme Vám slevy na pořádané kurzy, konference a certifikaci.

■    Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát 
ročně Katalog vzdělávacích akcí.

■    získáte přístupové jméno a heslo k přihlášení se do členské sekce webových stránek  
www.interniaudit.cz a rovněž www.globaliia.org. Zde budete mít možnost čerpat další informace 
a stahovat potřebné dokumenty zcela zdarma.

■    Umožníme Vám zdarma přístup do naší knihovny.

■    Můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích.

■    Můžete předávat své zkušenosti, prezentovat své názory a odborné znalosti.

■    v případě, že jste držitelem CIA nebo jiné certifikace poskytované ČIIA, nemáte zpoplatněno roční 
hlášení CpE.

■    S členstvím v ČIIA je spojeno i právo s účastí na Sněmu, vyjadřovat se ke všem projednávaným věcem 
a uplatnit své hlasovací právo a také možnost být zvolen do orgánu institutu.

■      Jsme vám k dispozici 5 dní v týdnu pro vaše případné dotazy. Kancelář i Rada ČIIA zprostředkovává 
informace i odpovědi na dotazy členů. Networking na akcích ČIIA patří k nejcennějším výhodám 
členství.

 
vÝHODy ČLENSKÉHO přÍSpĚvKu BENEFIT  (5 000 KČ zA KALENDářNÍ rOK)

■     Standardní výhody v rámci Základního členského příspěvku.

■    Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10 %.

■     Účast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000).

■     Sleva na konferenci ve výši 15 % z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA).

přIHLášKA

■     Členem ČIIA může být fyzická i právnická osoba (prostřednictvím svých zástupců).

■    Přijímání nových členů se uskutečňuje na základě písemné žádosti – přihlášky; členské příspěvky jsou 
placeny dle platného Příspěvkového řádu.

■    Online přihlášku naleznete na http://interniaudit.cz nebo si tamtéž stáhněte její tiskopis.

■     Každý člen ČIIA by měl ve své činnosti aplikovat Etický kodex Mezinárodního institutu interních 
auditorů (IIA).
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Český institut interních auditorů, zapsaný spolek, 
(dále jen „ČIIA“), IČ 62932632, Karlovo náměstí 319/3, 
120 00 Praha 2, je pro účely zpracování osobních 
údajů správcem údajů, které nám Vy, jako subjekt 
údajů, poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro nás 
velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu 
s právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme 
pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané 
v bodě 2, které nezbytně potřebujeme pro naplnění 
účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi 
osobními údaji nakládáme, se můžete seznámit 
v dokumentu „Zpracování osobních údajů v Českém 
institutu interních auditorů, z. s.“  V případě dotazů 
souvisejících se zpracováním osobních údajů se 
můžete na nás obracet prostřednictvím telefonní 
linky kanceláře ČIIA + 420 224 919 361, případně 
prostřednictvím emailu gdpr@interniaudit.cz. 
 
1. prOČ ÚDAjE pOTřEBujEmE      

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem, 
abychom mohli v oprávněném zájmu ČIIA zajistit Vaši 
účast na vzdělávací akci, workshopu, konferenci ČIIA 
a ostatních setkáních ČIIA pro Váš další profesní rozvoj 
v profesi interní audit a v souvisejících oblastech 
správy a řízení, řízení rizik, v řídicích a kontrolních 
procesech, případně pro plnění povinnosti vyplývající 
z právního předpisu.  
Bez osobních údajů poskytnutých pro naplnění 
propozic pořádaných akcí ČIIA nemůžeme: 

1.1 v oprávněném zájmu ČIIA: 
■    Přijmout Vaši přihlášku na vzdělávací akci, 

workshop, konferenci ČIIA a na ostatní setkání ČIIA. 
■    Zabezpečit Vaši účast, připravit prezenční listinu 

s Vašimi osobními údaji (jméno a příjmení, titul, 
název organizace) a vystavit závěrečné osvědčení. 

■     Registrovat Vaši účast do interní databáze ČIIA pro 
sledování Kontinuálního profesního vzdělávání 
(dále jen CPE). 

1.2 pro plnění úkolu z právního předpisu: 
■     Vystavit doklad k úhradě ceny za vzdělávací akci, 

workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA. 
■     Vypořádat platbu za vzdělávací akci, workshop, 

konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA. 

2. jAKÉ ÚDAjE pOTřEBujEmE       

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující 
osobní údaje: 
■    Jméno a příjmení, titul. 
■     Kontaktní telefon.
■    Kontaktní email. 
■    Fakturační údaje – název a adresa vysílající 

organizace, IČ/DIČ, email. 
■    Dodací adresa – název a adresa organizace, 

kontaktní osoba. 

Pokud tak stanoví právní předpisy, můžeme doplnit 
Vaše osobní údaje z veřejně dostupných rejstříků, 
seznamů, evidencí nebo od třetích osob. 

3. jAK S ÚDAjI prACujEmE 

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. 
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně 
i v elektronických informačních systémech, 
které podléhají fyzické, technické i procedurální 
kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavené 
bezpečnostní mechanizmy zahrnující technická, 
organizační a personální opatření. 
Vaše osobní údaje poskytnuté k účasti na vzdělávací 
akci, workshopu a konferenci ČIIA jsou zpracovány 
v kanceláři ČIIA. Externího zpracovatele nevyužíváme. 
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. 
Všechny osobní údaje se zpracovávají v České 
republice.  

Vaše zpracované osobní údaje předáváme v našem 
oprávněném zájmu následujícím příjemcům: 

OzNámENÍ O zprACOváNÍ OSOBNÍCH 
ÚDAjŮ ÚČASTNÍKA vzDĚLávACÍ 
AKCE, wOrKSHOpu, KONFErENCE ČIIA 
A OSTATNÍCH SETKáNÍ ČIIA 

■     Rada a Kontrolní komise ČIIA. 
■  Výbor pro certifikaci. 
■  Výbor Sekce veřejné správy. 
■     Ministerstvo financí v rámci účasti na kurzu pro 

veřejnou správu – Základy interního auditu 
ve veřejné správě/Základní kurz.   

Kromě uvedených příjemců mohou získávat osobní 
údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právními 
předpisy rovněž orgány veřejné moci. Žádné další 
třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup. 

4. jAK DLOuHO ÚDAjE DržÍmE 

Podle nastavených vnitřních zásad, resp. u některých 
dokumentů v souladu s právními požadavky 
uchováváme dokumenty obsahující Vaše osobní 
údaje po dobu stanovenou skartačním plánem ČIIA:  
■    Přihlášky na vzdělávací akce, workshop, konferenci 

čiia a ostatní akce čiia, skartace po 3 letech. 
■    Evidence účastníků vzdělávací akce, workshopu, 

konference čiia a ostatních akcí čiia v interní 
databázi pro sledování cpe, skartace po 20 letech. 

■     Vystavené účetní doklady za účast na vzdělávací 
akci, workshopu a konferenci čiia, skartace 
po 10 letech. 

Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty 
obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích 
nevratně zničeny.  
 
5. jAKá jSOu vAšE právA 

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může 
požadovat informaci o zpracovávání svých osobních 
údajů a přístup k nim. ČIIA je oprávněn v případech, 
jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně 
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se 
žádosti opakují, požadovat za poskytnutí informace 
o zpracovávaných osobních údajů subjektu 
přiměřenou úhradu, nepřevyšující náklady nezbytné 

na poskytnutí informace. Ze stejných důvodů lze 
i odmítnout žádosti vyhovět. 
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování 
osobních údajů provádí v rozporu s ochranou 
Vašeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu s právními předpisy, nebo že jakékoliv námi 
zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné nebo 
úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména 
požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, tj. 
opravu, omezení nebo výmaz vašich osobních údajů. 
V určených případech zpracování v oprávněném 
zájmu ČIIA, máte rovněž možnost uplatnit právo 
na vznesení námitky vůči zpracování, v těchto 
případech, pokud tomu nebrání jiný zákonný titul, 
příslušnou operaci zpracování ukončíme.  

Pro uplatnění žádosti nás zabezpečeným způsobem 
kontaktujte na níže uvedených adresách ČIIA. 
Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme 
o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými 
zákonnými požadavky informovat v zákonem 
stanovené lhůtě. 

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem 
nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, 
kontaktujte, prosím, pracovníky kanceláře ČIIA  
+420 224 919 361, případně prostřednictvím emailu 
gdpr@interniaudit.cz, nebo písemně na adresu 
Karlovo náměstí 319/3, 120 00 Praha 2. Váš podnět 
bude předán odpovědnému zaměstnanci ČIIA, 
který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi 
spolupracovat při jeho vyřešení.  
 
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními 
údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, 
můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 
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ČLENSTVÍ V ČIIA

ČLENSKÝ přÍSpĚvEK „BENEFIT“ 
Český institut interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek BENEFIT.

CENA

Cena členského příspěvku BENEFIT je 5 000 Kč za kalendářní rok za individuálního člena či jednoho zástupce 
za organizaci. Výhodou skupinového členství je sleva 24 % pro pátého až devátého zástupce, za desátého 
až dvacátého devátého zástupce je sleva 36 %, za třicátého až čtyřicátého devátého zástupce je sleva 40 %, 
za padesátého a každého dalšího zástupce je sleva 46 % pro organizaci. Při podání přihlášky od 1. července je 
výše členského příspěvku BENEFIT na daný rok snížená o 50 %.

Fórum prO INTErNÍ AuDITOry
TErmÍNy v I. pOLOLETÍ 2021 

11. února 2021
11. března 2021
8. dubna 2021
13. května 2021
10. června 2021

zAČáTEK FórA

16.30 hodin

INFOrmACE pODá 

mgr. vendula Bezoušková
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

mÍSTO KONáNÍ

ČIIA, Karlovo náměstí 3, Praha 2, 1. patro

NABÍDKA PRONáJMU MÍSTNOSTÍ ČIIA

NABÍDKA VZDěLáVáNÍ NA KLÍČ

Český institut interních auditorů, je připraven realizovat semináře na klíč dle přání zákazníka. Ve spolupráci  
s Vámi připravíme seminář/školení/trénink dle Vašich potřeb a požadavků s ohledem na konkrétní specifické  
prostředí Vaší organizace, a to v oblastech interní audit, kontrola, systémy řízení jakosti, komunikační 
a prezentační tréninky a jiné.
Semináře na klíč jsme již realizovali např. u společností: Česká pošta, Nejvyšší kontrolní úřad, České dráhy, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Magistrát města Ostravy, Plzeňský prazdroj, Ministerstvo financí ČR, Národná 
banka Slovensko, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Direct Parcel Distribution s.r.o.,  
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Dům zahraniční spolupráce, Slovenský plynárenský priemysel, Ministerstvo 
financí, Ministerstvo životního prostředí, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo obrany, Krajský úřad 
Karlovarského kraje a další. 

KONTAKT: 

Ing. Daniel Häusler
mobil: 602 131 864
e-mail: hausler@interniaudit.cz

SEmINářE NA KLÍČ, FIrEmNÍ vzDĚLáváNÍ

Nájem: Den  1 hodina   uČEBNA – 30 mÍST

  5 500 (s DpH 6 655) 800 (s DpH 968)

Dle požadavků je dále možno využít:
• dataprojektor  1 000 (s DPH 1 210) 200 (s DPH 242)   
• notebook  300 (s DPH 363) 50 (s DPH 61)   
• flip-chart  v ceně nájmu    
• blok do flip-chartu  á 200 (s DPH 242)     
• plátno v ceně nájmu    
• kuchyňka 400 (s DPH 484) 60 (s DPH 73)    
 

Nájem: Den  1 hodina   uČEBNA – 20 mÍST

  4 500 (s DpH 5 445) 600 (s DpH 726)

Dle požadavků je dále možno využít:
• dataprojektor  1 000 (s DPH 1 210) 200 (s DPH 242)   
• notebook  300 (s DPH 363) 50 (s DPH 61)   
• flip-chart  v ceně nájmu    
• blok do flip-chartu  á 200 (s DPH 242)     
• plátno v ceně nájmu    
• kuchyňka 400 (s DPH 484) 60 (s DPH 73)    

CENÍK jE pLATNÝ prO I. pOLOLETÍ 2021
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puBLIKACE A ON-LINE OBCHOD
ČIIA pro vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžej-
ních publikací z oblasti interního auditu.

Publikace je možno zakoupit osobně v kanceláři ČIIA nebo lze využít on-line zásilkového obchodu  
na http://interniaudit.cz, záložka Publikace. 

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

PUBLIKACE

mEzINárODNÍ rámEC prOFESNÍ prAXE INTErNÍHO 
AuDITu 2017 990 KČ
překlad Český institut interních auditorů 2017
Publikace zahrnuje nejdůležitější dokumenty vydané Mezinárodním institutem 
interních auditorů (The IIA, Inc.) jako jednotné principy a postupy auditorské 
praxe. Publikace obsahuje Poslání interního auditu, Závazné směrnice (Hlavní 
principy profesní praxe interního auditu, Definici interního auditu, Etický 
kodex, mezinárodní Standardy pro profesní praxi interního auditu) a část 
Doporučených směrnic (prováděcí směrnice).
• Dvojjazyčné česko-anglické vydání.
•  Včetně USB karty, která obsahuje veškeré dokumenty tištěné verze + 

Doplňkové směrnice.

mApA mEzINárODNÍCH 
STANDArDŮ prOFESNÍ 
prAXE INTErNÍHO  
AuDITu 40 KČ
Český institut interních  
auditorů 2017 
Přehledná mapa Mezinárodních 
standardů pro profesní praxi interního 
auditu a Prováděcích směrnic. 

2017

1000.A1*
Definování ujišťovacích služeb 
ve statutu
1000.C1
Definování poradenských  
služeb ve statutu

1110.A1
Nepřípustnost zásahů do čin-
ností interního auditu

1130.A1
Jednoroční lhůta pro zajištění 
objektivity 
1130.A2
Dohled nad ujišťovacími za-
kázkami, za jejichž provádění 
je odpovědný vedoucí interní-
ho auditu
1130.A3
Podmínky souběžného posky-
tování ujišťovacích a poraden-
ských zakázek
1130.C1
Poskytování poradenských slu-
žeb týkajících se činností s dří-
vější odpovědností 
1130.C2
Informování o možném naru-
šení nezávislosti a objektivity 
ve vztahu k nabízeným pora-
denským službám

1210.A1
Zajištění potřebného odborné-
ho poradenství a podpory pro 
provedení ujišťovací zakázky
1210.A2
Znalosti dostatečné pro ohod-
nocení rizika podvodu
1210.A3
Znalosti klíčových rizik a řídi-
cích a kontrolních mechanis-
mů v oblasti IT
1210.C1
Postup v případě nedostateč-
né kvalifikace interních audi-
torů

1220.A1
Informace nezbytné pro uplat-
ňování náležité profesní péče
1220.A2
Použití softwarově podporova-
ných auditorských postupů
1220.A3
Ostražitost vůči významným ri-
zikům a omezení při jejich od-
halování
1220.C1
Informace nezbytné pro uplat-
ňování náležité profesní péče 
v rámci poradenské zakázky

2010.A1
Příprava plánu zakázek na  
základě vyhodnocení rizik
2010.A2
Zohlednění očekávání zainte-
resovaných subjektů ve vztahu 
k závěrům interního auditu
2010.C1
Kritéria pro přijetí  
poradenských zakázek

2110.A1
Role interního auditu  
v oblasti etických principů
2110.A2
Role interního auditu  
v procesu řízení a správy IT

2120.A1
Rozsah hodnocení rizik prová-
děného interním auditem
2120.A2
Nezbytnost hodnocení rizika 
podvodu
2120.C1
Rizika související  
s poradenskými zakázkami
2120.C2
Využití informací z poraden-
ských zakázek při hodnocení 
procesu řízení rizik
2120.C3
Nepřípustnost přijetí  
odpovědnosti za řízení rizik

2130.A1
Hlediska hodnocení přiměře-
nosti a účinnosti řídicích a kon-
trolních mechanismů 
2130.C1
Využití informací z poraden-
ských zakázek pro hodnocení 
řídicích a kontrolních  
mechanismů

2201.A1
Plánování zakázky zahrnující 
externí subjekty
2201.C1
Dosažení shody s klienty pora-
denské zakázky

2210.A1
Nezbytnost provedení předběž-
ného ohodnocení rizik souvisejí-
cích s prověřovanou činností
2210.A2
Posouzení pravděpodobnosti  
výskytu významných chyb, 
podvodu a odchylek
2210.A3
Kritéria pro hodnocení řízení 
a správy společnosti, řízení rizik 
a řídicích a kontrolních systémů
2210.C1
Zaměření cílů poradenské zakázky
2210.C2
Stanovení cílů poradenské zakázky

2220.A1
Kritéria stanovení rozsahu zakázky
2220.A2
Poradenské služby vzniklé 
v rámci ujišťovací zakázky
2220.C1
Kritéria stanovení rozsahu  
poradenské zakázky
2220.C2 
Kritéria a zaměření  
poradenské zakázky

2240.A1
Náležitosti pracovního  
programu a jeho schvalování
2240.C1
Pracovní programy  
poradenských zakázek

2330.A1
Pravidla pro přístup  
k záznamům pořízeným v rám-
ci zakázky
2330.A2
Požadavky na archivaci  
záznamů pořízených  
v rámci zakázky
2330.C1
Zásady pro nakládání  
s informacemi pořízenými 
v rámci poradenské zakázky 

2410.A1
Kritéria pro vyjádření názoru 
/závěru auditora ve zprávě
2410.A2
Uvedení informace o uspokoji-
vém výsledku zakázky
2410.A3
Postup pro předání výsledků 
zakázky externím subjektům
2410.C1
Informace/zpráva o postupu 
a výsledcích poradenských  
zakázek

2440.A1
Předání závěrečných výsledků 
zakázky
2440.A2
Kroky nezbytné před  
předáním výsledků auditu  
externím subjektům
2440.C1
Odpovědnost za předání  
závěrečných výsledků  
poradenských zakázek 
2440.C2
Informování o významných 
problémech identifikovaných 
v rámci poradenských  
zakázek

2500.A1
Náležitosti procesu následné 
kontroly
2500.C1
Sledování způsobu nakládání 
s výsledky poradenských  
zakázek

1010
Přijetí Závazných  
směrnic ve statutu  
interního auditu

1000
Účel, pravomoci  
a odpovědnosti

2200
Plánování zakázky

1200
Odbornost a náležitá 
profesní péče

2400
Předávání výsledků

2000
Řízení interního  
auditu

2500
Monitorování

1100
Nezávislost  
a objektivita

2300
Realizace zakázky

1300
Program pro zabezpe-
čení a zvyšování  
kvality

2100
Charakter práce

1112
Role vedoucího inter-
ního auditu mimo ob-
last interního auditu

1110
Organizační  
nezávislost

1111
Přímá vzájemná  
součinnost s orgány  
společnosti

1120
Objektivita jednotlivce

1130
Narušení nezávislosti 
nebo objektivity

1210
Odbornost

1220
Náležitá profesní péče

1230
Průběžný profesní  
rozvoj

2010
Plánování

2110
Řízení a správa  
společnosti

2120
Řízení rizik

2130
Řízení a kontrola

2201
Přístup k plánování

2210
Cíle zakázky

2310
Identifikace informací

2320
Analýza a hodnocení

2330
Dokumentace  
informací

PS 2410
Kritéria komunikace

2420
Kvalita zpráv

2421
Chyby a opomenutí

ZáKlADNí StANDARDy StANDARDy PRO výKON INteRNíhO AuDItu

2600
Předávání informace  
týkající se přijetí  
rizika

* u Prováděcích standardů se nejedná o překlad znění schváleného the IIA, Inc., ale pouze o zestručnění obsahu Prováděcího standardu pro účely přehledného zobrazení. 
toto zestručnění může vést k nepřesnostem a nenahrazuje plnohodnotný obsah.

PS 1000 
Účel, pravomoci 
a odpovědnosti

PS 1100
Nezávislost a objektivita

PS 1200 
Odbornost a náležitá 
profesní péče

PS 2000 
Řízení interního auditu

PS 2100 
Charakter práce 

PS 2200 
Plánování zakázky

PS 2300 
Realizace zakázky

PS 2400 
Předávání výsledků 

PS 2500 
Monitorování 

PS 2600 
Předávání informace týkající 
se přijetí rizika

PS 2201 
Přístup k plánování

PS 2210 
Cíle zakázky 

2220
Rozsah zakázky

PS 2220 
Rozsah zakázky

2230
Rozvržení zdrojů 
v rámci zakázky

2240
Pracovní program  
zakázky

PS  2230 
Rozvržení zdrojů v rámci
zakázky

PS 2240 
Pracovní program zakázky

PS 2010 
Plánování PS 2110 

Řízení a správa společnosti

PS 2310 
Identifikace informací

PS 2410 
Kritéria komunikace 

PS 2420 
Kvalita zpráv 

PS 2421 
Chyby a opomenutí 

PS 2320 
Analýza a hodnocení 

PS 2330 
Dokumentace informací

2340
Dohled (supervize) 
nad prováděním  
zakázky

PS 2340 
Dohled (supervize) nad 
prováděním zakázky

PS 2120 
Řízení rizik 

PS 2130 
Řízení a kontrola

2020
Komunikace 
a schvalování

2030
Řízení zdrojů

2040
Zásady a postupy

2050
Koordinace a možnost 
spolehnutí se

2060
Předávání zpráv  
vedení a orgánům 
společnosti

2070
externí poskytovatel 
služeb a organizační 
odpovědnost 
za provádění interní-
ho auditu

PS 2020 
Komunikace a schvalování 

PS 2030 
Řízení zdrojů

PS 2040 
Zásady a postupy 

PS 2050 
Koordinace a možnost 
spolehnutí se

PS 2060 
Předávání zpráv vedení 
a orgánům společnosti

PS 2070 
externí poskytovatel služeb 
a organizační odpovědnost 
za provádění interního 
auditu

PS 1322 
Informování týkající se 
nesouladu

1310
Požadavky kladené 
na Program  
pro zabezpečení  
a zvyšování kvality

1311
Interní hodnocení

1312
externí hodnocení

1320
Podávání zpráv  
o Programu  
pro zabezpečení  
a zvyšování kvality 

1321
užívání výrazu  
„Je v souladu  
s Mezinárodními  
standardy pro  
profesní praxi  
interního auditu“

1322
Informování týkající  
se nesouladu

PS 1300 
Program pro zabezpečení 
a zvyšování kvality

PS 1311 
Interní hodnocení

PS 1312 
externí hodnocení

PS 1320 
Podávání zpráv o Programu 
pro zabezpečení a zvyšování 
kvality

PS 1321 
užívání výrazu „Je v souladu 
s Mezinárodními standardy 
pro profesní praxi interního 
auditu“

PS 1310 
Požadavky kladené 
na Program pro zabezpečení 
a zvyšování kvality

PS 1210 
Odbornost

PS 1220 
Náležitá profesní péče 

PS 1230 
Průběžný profesní rozvoj 

PS 1110
Organizační nezávislost 

PS 1111
Přímá vzájemná součinnost 
s orgány společnosti

PS 1120 
Objektivita jednotlivce 

PS 1130 
Narušení nezávislosti nebo 
objektivity

PS 1112 
Role vedoucího interního 
auditu mimo oblast interního 
auditu 

PS 1010
Přijetí Závazných směrnic 
ve statutu interního auditu

leGeNDA

1xxx Základní standardy  
(Attribute Standards)

2xxx

Standardy pro 
výkon interního 
auditu (Performance 
Standards)

xxxx.Ax

Prováděcí standardy 
pro ujišťovací 
zakázky IA 
(Implementation 
Standards  
for Assurance)

xxxx.Cx

Prováděcí standardy 
pro poradenské 
zakázky IA 
(Implementation 
Standards  
for Consulting)

PS xxxx
Prováděcí směrnice 
(Implementation 
Guindance)

2430
užívání výrazu  
„Provedeno v souladu  
s Mezinárodními  
standardy pro profes-
ní praxi interního  
auditu“

PS 2430 
užívání výrazu „Provedeno 
v souladu s Mezinárodními 
standardy pro profesní praxi 
interního auditu“

2440
Distribuce výsledků

2450
Celkové názory

PS 2440 
Distribuce výsledků 

PS 2450 
Celkové názory 

2431
Poskytnutí informací 
v případě nesouladu

PS 2431 
Poskytnutí informací 
v případě nesouladu 

MAPA MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MeZINáRODNí RáMeC PROFeSNí 
PRAXe INteRNíhO AuDItu (IPPF)

prŮvODCE ÚČETNICTvÍm vEřEjNÝCH FINANCÍ 575 KČ
Danuše prokůpková, Český institut interních auditorů 2016
Publikace je určena především Interním auditorům s malými, popř. nulovými 
znalostmi či zkušenostmi v oblasti finančního účetnictví, ale najdou v ní inspiraci 
i znalci účetnictví. Tato publikace čtenáře postupně provede všemi fázemi 
účetního procesu a seznámí jej s jeho nejdůležitějšími rysy a riziky s rozličnými 
fázemi spojenými se sběrem, tříděním a zpracováním dat.
Publikace reflektuje významné legislativní změny k nimž došlo za poslední 
období v oblastech účetní regulace a jde i dále, neboť nastiňuje pokračující 
sbližování finančního účetnictví s dalšími právními předpisy, které tvoří rámec 
veřejných financí. Koncepce publikace je zároveň založena na vzájemnostmi mezi 
danými způsoby financování, finančního hospodaření a finančního účetnictví 
veřejných rozpočtů. 

OvĚřENÍ ÚČETNÍ závĚrKy vyBrANÝCH OrgANIzACÍ 
vEřEjNÉHO SEKTOru 460 KČ
Danuše prokůpková, Tomáš Bartoš, Český institut interních auditorů 2014
Odborná publikace je zaměřená na popis celého procesu ověření účetnictví 
a účetní závěrky vybraných jednotek v rámci veřejných rozpočtů počínaje 
úvodním šetřením až po vydání zprávy ověřovatele a vyhodnocování následných 
událostí o případných rizicích, která ovlivňují budoucí finanční situaci účetní 
jednotky.
Příručka vznikla jako reakce na okamžitou potřebu a pro spolehlivější orientaci 
v daném předmětu činnosti. Cílem příručky je popsat postupy při ověřování, 
maximalizovat univerzálnost popisovaných principů a postupů, vytvořit základní 
metodiku pro provádění nejen ověření účetní závěrky těchto vybraných 
organizací v souvislosti s novými požadavky, zvýšit srozumitelnost dosud 
uplatňovaných postupů a maximalizovat univerzálnost popisovaných principů. 
Příručka je vhodná jak pro interní auditory, tak i pro širší odbornou veřejnost.

Nabídka je rozšířena i o tematické publikace jiných vydavatelů.

ÚČETNÍ mANuáL prO pODNIKATELSKÉ SuBjEKTy 
aneb průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou
vladimír Hruška, Bilance 2010 440 KČ
V této publikaci jsou uvedeny důležité a často využívané informace, které jsou 
významné nejen pro sestavení účetní závěrky, ale i pro každodenní rozhodování 
se o způsobu zaúčtování jednotlivých účetních operací. Nejedná se o další knihu 
popisující obecně účetnictví, ale o užitečnou pomůcku, která se použije při řešení 
konkrétních případů.

PUBLIKACE

INTERNATIONAL PROfEssIONAL
PRAcTIcEs fRAmEwORk (IPPf)

mezinárodní rámec 
profesní praxe 
interního auditu

2017

Český institut interních auditorů, z. s.
karlovo náměstí 3, 120 00 Praha 2

www.interniaudit.cz m
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K O N T A K T Y
ID datové schránky: 
q7qscms

IČO: 62932632

DIČ: Cz62932632

Český institut interních auditorů

Karlovo náměstí 319/3

120 00 praha 2

E-mail: ciia@interniaudit.cz 

OBSAzENÍ KANCELářE ČIIA 

ředitel kanceláře ČIIA
Ing. Daniel Häusler

telefon: 222 263 760; mobil: 602 131 864
e-mail: hausler@interniaudit.cz

■ ■ ■

Administrativa, účetní, fakturace
zdeňka zmek Kmentová

telefon: 222 263 762
mobil: 731 157 255

e-mail: kmentova@interniaudit.cz 

■ ■ ■

vzdělávání, certifikace
mgr. vendula Bezoušková

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250

e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

■ ■ ■

Členské služby, komunikace IIA, vzdělávání, web
petra škvorová

telefon: 224 919 361
mobil: 731 157 252 

e-mail: skvorova@interniaudit.cz

■ ■ ■

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Přihláška je určena jen pro jednu akci. Přihlášku je možné posílat on-line (přes www stránky ČIIA),  
e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo v listinné podobě na adresu institutu. 
Údaje v přihlášce musí být úplné a musí obsahovat údaje k vystavení daňového dokladu.

ČIIA potvrzuje přijetí přihlášky pouze na vyžádání a pouze elektronickou poštou. pozvánku na seminář ne-
zasíláme. Účastník obdrží písemné vyrozumění pouze v případě změn, zrušení semináře, nebo pokud bude 
kapacita učebny již naplněna účastníky, kteří doručili přihlášku dříve.

V ceně semináře jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení, které je účastníkům poskytnuto během 
dne. Obědy a ubytování nezajišťujeme. Výukové aktivity a semináře uvedené v katalogu odpovídají požadavkům 
CPE. Pro případ prodlení s úhradou objednaných služeb je ČIIA oprávněn účtovat sankční úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky denně. Za den splnění závazku je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána 
na účet ČIIA. Pozdní úhrada může mít za následek mimo jiné neposkytování dalších služeb ČIIA pro dlužníka.

přihlášku je nutno doručit nejpozději 5 dní před zahájením akce. veškeré změny a případná storna objed-
návek jsou přijímány pouze e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo písemně na adresu institutu (s žá-
dostí o potvrzení). zrušení semináře oznamujeme písemně cca 4 dny před konáním akce. 
ČIIA si vyhrazuje právo vzdělávací akce zrušit.

ČIIA si vyhrazuje právo změnit smluvní podmínky v případě specifických podmínek kurzů. Tyto změny budou vždy 
uvedeny u nabídky konkrétní vzdělávací akce. ČIIA si vyhrazuje právo změny lektora, místa, data konání, formy ko-
nání, event. zrušení semináře – kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.




