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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
prázdninové měsíce jsou před námi a velmi rádi k vám přicházíme s nabídkou našich akcí
na 2. pololetí tohoto roku.
Samozřejmě nemohu nezmínit situaci s koronavirem, která nás v březnu tohoto roku potkala a přinesla pro náš institut několik novinek. Bohužel tou hlavní byla ta, že jsme nemohli realizovat klasické prezenční semináře, konferenci a další obdobné akce a to samozřejmě ovlivnilo i naši finanční oblast a následně nastavená úsporná opatření, mezi které bohužel patřilo i snížení počtu mých kolegyň v kanceláři. V neposlední řadě se to dotklo i podoby
Katalogu našich akcí, který vydáváme pouze v elektronické podobě.
Rád bych ale více zmínil pozitivní věci, které nám tato doba přinesla. Začali jsme se více orientovat v on-line
komunikačních platformách a realizovat webináře. Velký dík patří vám, kteří jste se webinářů účastnili, a samozřejmě lektorům, kteří neváhali a šli do této platformy vzdělávání. Webináře už budou pevnou součástí naší
nabídky a jsou velmi zajímavou alternativou prezenčního vzdělávání.
Jaké další novinky přinášíme? Máte možnost se účastnit zajímavých seminářů i v letních měsících červenci
a srpnu, což dříve nebývalo. Na podzim jsme připravili novou akademii se zaměřením na kybernetickou bezpečnost. V rámci atestačních kurzů pro veřejnou správu se můžete seznámit s problematikou 3E a v neposlední
řadě zahajujeme další běh Univerzity interního auditu.
Největší akce nás ovšem čeká v polovině října – Mezinárodní konference a věřím, že se tam setkáme v co největším počtu.
Na závěr chci moc poděkovat svým kolegyním z kanceláře. Byli jsme nuceni přeorganizovat systém práce
a zvládají to na výbornou. Užívejte léto a zachovejte nám přízeň, budeme ji potřebovat.
Daniel Häusler
Ředitel kanceláře ČIIA

Storno poplatky
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

platby
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 souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny.
w w w . c i i a c o n f e r e n c e . c o m

Slevy

Generální Partner

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 %.
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POUŽITÉ ZKRATKY

organizační pokyny
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 Kmentová
telefon: 222 263 762, mobil: 602 226 572, e-mail: kmentova@interniaudit.cz
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20 233
1. 10. 2020
20 258
21. 10. 2020
20 275
5. 11. 2020
20 276
6. 11. 2020
20 280
11. 11. 2020
20 285
13. 11. 2020
20 310
27. 11. 2020
20 316
3. 12. 2020

Jak nevyhořet – seminář o „burn out syndromu“
Prezentační dovednosti včetně tréninku
Motivační mapy aneb jste Obránce, Ředitel či Tvůrce?
Skutečná efektivita práce aneb návod k použití vlastního mozku
Vedení výběrového rozhovoru
Manažerská kontrola a podpora, zpětná vazba,
proč kontrolovat a co podporovat
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami
Konflikty jako příležitost
Efektivita, výkonost a jak nevyhořet
Vedení zaměstnanců
Jak sdělovat kritiku
Jak využít pravidlo 80/20
Zvládání vypjatých situací + řešení případů z praxe
Trénink vyjednávání a komunikace s komplikovanými osobami
Etiketa pro každý den a pro kancelář

PhDr. Vajner		
Ing. Ondrušková		
Mgr. Pavlíková, PCC	
Ing. Ondrušková	
PhDr. Vajner	

17
17
18
23
26

Mgr. Jáchimová	
PhDr. Vajner		
Mgr. Jáchimová	
Ing. Ondrušková	
PhDr. Vajner	
Ing. Ondrušková		
doc. PhDr. Ing. Urban, CSc. 		
Ing. Ondrušková		
PhDr. Vajner		
Ing. Ondrušková		

28
30
42
57
66
67
68
71
84
87

kontrola
20 107
18. 8. 2020
20 228
25. 9. 2020
20 247
9. 10. 2020
		
20 265
26.–27. 10. 2020
20 272
4. 11. 2020
20 288
13. 11. 2020
20 289
18. 11. 2020
		

Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole
Kontrola a audit výdajů na platy a mzdy
Zákon o kontrole se zaměřením na protokol o kontrole
a kontrolní zjištění
Interní audit a kontrola u měst a obcí I. 	
Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole
Veřejnosprávní kontrola – tvorba protokolu
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových
organizací zřizovatelem

Ing. Sikora	
Ing. Pýchová	

22
40

JUDr. Ing. Liv Prokšová		
Ing. Balgová, Ing. Kopová	
Ing. Sikora		
Ing. Balgová	

52
61
65
72

Ing. Balgová		 72
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Členění dle oblastí – II. pololetí 2020

Členění dle oblastí – II. pololetí 2020

20 297
20. 11. 2020
		
20 298
20. 11. 2020
20 306
26. 11. 2020
		
20 321
7.–8. 12. 2020
20 325
14. 12. 2020

Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi
nemělo uniknout
Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020
Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis
kontrolních zjištění
Interní audit a kontrola u měst a obcí II. 	
Využití rámce COSO IC v interním auditu

ostatní
20 055
22. 7. 2020
Hospodaření a nakládání se státním majetkem
20 091
17. 8. 2020
Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
20 063
19. 8. 2020
Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona
		
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
		
vystupování v právních vztazích
20 202
7. 9. 2020
Analýza dat v MS Excel
20 210
14.–15. 9. 2020
Flexibilní formy zaměstnání podle zákoníku práce
		
a spolupráce s OSVČ pohledem právníka a interního auditora
20 216
18. 9. 2020;
21. 9. 2020
3E v číslech – Plánování investic ÚSC
20 236
2. 10. 2020;
5. 10. 2020
3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou
20 237
2. 10. 2020
Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků
		
v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích
20 248
9. 10. 2020
Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů
20 261
22. 10. 2020
FMEA analýza
20 267
27. 10. 2020
Etické řízení a tvorba etického kodexu organizace
20 273
5. 11. 2020
Krizové řízení v základním náhledu
20 277
6. 11. 2020
Člověk – největší bezpečnostní riziko
20 290
18. 11. 2020
Hospodaření a nakládání se státním majetkem
20 304
25. 11. 2020
Whistleblowing v rámci Vnitřního kontrolního systému
		
a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů
		
pro oznamování
20 305
26. 11. 2020
Havarijní plány v kostce
20 311
27. 11. 2020
Jak pohlížet na zprávy z externích auditů
		
kvality úřadu/organizace
20 326
14. 12. 2020
Zákon o střetu zájmů – z pohledu podpůrného orgánu ÚSC
		
a veřejného funkcionáře
20 327
15. 12. 2020
Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona
		
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
		
vystupování v právních vztazích
podvody
20064
13. 7. 2020
Audit AML
20 245
9. 10. 2020
Audit AML
20 250
12. 10. 2020
Podvod, aneb auditore na slovíčko
20 251
12. 10. 2020
Podvod, aneb auditore, co s tím?
20 253
13. 10. 2020
Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci
		
v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
			
20 262
23. 10. 2020
Vyšetřování podvodů v rámci organizace
20 312
30. 11.–1. 12. 2020 Rizika při podvodném jednání a jak zvládnout proces
		
odhalování podvodů
řízení rizik
20 078
18. 8. 2020
Komplexní řízení rizik od A do Z
20 209
14. 9. 2020
Řízení rizik
20 220
23. 9. 2020
Audit personálních rizik
20 222
23. 9. 2020
Realizace auditu řízení rizik v orgánu veřejné
		
správy – případová studie
20 253
13. 10. 2020
Reflexe aktuálních trendů při dohledu a regulaci
		
v oblasti AML/CFT na národní a EU úrovni
			
20 259
21. 10. 2020
Komplexní řízení rizik od A do Z
20 260
22. 10. 2020
ERM aneb řízení rizik na celopodnikové úrovni

12

Ing. Hartman	
Ing. Pýchová

77
77

Ing. Bc. Sklenář		 82
Ing. Balgová; Ing. Kopová		 89
Ing. R. Svoboda, CIA		 91
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.		 18
RNDr. Vinšů		 20
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.		 22
RNDr. Vinšů		 25
Mgr. Horáčková, LL. M.;
Ing. Ščotka, MBA		 30
Ing. Svoboda, Ph. D. 		 34
Ing. Svoboda, Ph. D. 	

44

Mgr. Bláha		
RNDr. Vinšů		
Ing. Maňas 		
doc. PhDr. Ing. Urban, CSc. 		
Ing. Ščotka, MBA	
Mgr. Kučera		
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.		

45
52
59
62
66
67
73

JUDr. Koukal		 81
Ing. Ščotka, MBA		 81
RNDr. Žufanová, Ph. D. 		 85
Ing. Balgová		 92
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.		 92
Mgr. Klika, CRMA		
Mgr. Klika, CRMA		
Ing. Dohnal		
Ing. Schovánková Nejedlá		
Ing. Fleischmann, Ph. D.;
Bc. Mužný MSc.;
Mgr. Pscherová	
Ing. Hořejší, CFE		

16
50
53
54
55
60

Ing. Ščotka, MBA		 85
doc. Ing. Dudorkin, CSc.		 21
Mgr. Klika		 29
doc. PhDr. Ing. Urban, CSc.		 36
Ing. Sýkorová	
Ing. Fleischmann, Ph. D.;
Bc. Mužný MSc.;
Mgr. Pscherová	
doc. Ing. Dudorkin, CSc.		
Ing. Mgr. Novotný	

37
55
58
59

20 279
20 282
20 305
20 322

10. 11. 2020
11.–12. 11. 2020
26. 11. 2020
8. 12. 2020

Měření a zvládání rizik
Příklady řízení rizik a interního auditu v praxi
Havarijní plány v kostce
Komplexní řízení rizik od A do Z

doc. Ing. Dudorkin, CSc.		
Ing. Ščotka, MBA		
Ing. Ščotka, MBA		
doc. Ing. Dudorkin, CSc.		

strukturální fondy
20 232
30. 9. 2020
		
20 297
20. 11. 2020
		

Monitoring nápravných opatření z interních auditů
a z auditů a kontrol fondů EU
Způsobilost výdajů v ESIF, aneb co by auditorovi/kontrolorovi
nemělo uniknout

Ing. Hartychová;
Ing. Slancová		 42

účetnictví
20 299
20. 11. 2020;
23. 11. 2020

Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu

Ing. Svoboda, Ph. D. 		 78

veřejná správa
20049
14. 7. 2020
Veřejné zakázky malého rozsahu
			
20 055
22. 7. 2020
Hospodaření a nakládání se státním majetkem
20 107
18. 8. 2020
Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole
20 063
19. 8. 2020
Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona
		
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
		
vystupování v právních vztazích
20 206
11. 9. 2020 	Oběh účetních dokladů a interní audit a kontrola v subjektech
		
veřejné správy
20 216
18. 9. 2020;
21. 9. 2020
3E v číslech – Plánování investic ÚSC
20 217
18. 9. 2020
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní
		
veřejných zakázek
20 230
29. 9. 2020
Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace
20 232
30. 9. 2020
Monitoring nápravných opatření z interních auditů
		
a z auditů a kontrol fondů EU
20 236
2. 10. 2020;
5. 10. 2020
3E v číslech – Rozhodování s auditní stopou
20 237
2. 10. 2020
Nastavení oblasti inventur a inventarizace majetku a závazků
		
v subjektech veřejné správy a jejich příspěvkových organizacích
20 238
2. 10. 2020
Audit protikorupčních opatření organizace
20 242
7. 10. 2020
Nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových
		
prostředků v orgánu veřejné správy
20 246
9. 10. 2020
Veřejné zakázky malého rozsahu
			
20 247
9. 10. 2020
Zákon o kontrole se zaměřením na protokol o kontrole
		
a kontrolní zjištění
20 255
20. 10. 2020
Pokladna, cestovní náhrady, autoprovoz, opravy a udržování,
		
hospodaření se zásobami – Interní audit / kontrola
		
v subjektech veřejné správy
20 256
20. 10. 2020
Registr smluv očima auditora
20 265
26.–27. 10. 2020
Interní audit a kontrola u měst a obcí I. 	
20 269
29. 10. 2020
Jak na audit vnitřního kontrolního systému u příspěvkových
		
organizací bez auditora?
20 272
4. 11. 2020
Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole
20 283
12. 11. 2020
Schvalování výdajů příspěvkové organizace
20 286
13. 11. 2020
Změny zákona o zadávání veřejných zakázek
			
20 288
13. 11. 2020
Veřejnosprávní kontrola – tvorba protokolu
20 289
18. 11. 2020
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových
		
organizací zřizovatelem
20 290
18. 11. 2020
Hospodaření a nakládání se státním majetkem
20 298
20. 11. 2020
Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020
20 299
20. 11. 2020;
23. 11. 2020
Účetní výkazy – základ pro datovou analýzu
20 303
24. 11. 2020
Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
		
o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ
		
č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování“

68
69
81
90

Ing. Hartman		 77

Mgr. Ajmová,
JUDr. Matochová		 16
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.		 18
Ing. Sikora		 22
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.

22

Mgr. Bláha		 27
Ing. Svoboda, Ph. D. 		 34
Mgr. Bláha	
35
Mgr. Kvapil	
40
Ing. Hartychová;
Ing. Slancová		 42
Ing. Svoboda, Ph. D. 	

44

Mgr. Bláha		 45
RNDr. Žufanová, Ph. D. 		 46
Ing. Sýkorová	
48
JUDr. Matochová;
Mgr. Ajmová		 51
JUDr. Ing. Liv Prokšová		 52
Mgr. Bláha	
Bc. Kupská	
Ing. Balgová, Ing. Kopová	

56
56
61

Ing. R. Svoboda, CIA	
Ing. Sikora		
Ing. Sikora		
JUDr. Matochová;
Mgr. Ajmová		
Ing. Balgová	

64
65
70
71
72

Ing. Balgová		 72
Mgr. Ing. Vácha, LL. M.		 73
Ing. Pýchová		 77
Ing. Svoboda, Ph. D. 		 78
Mgr. Bláha		 80
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

Zkušenosti
s metodami Data
Intelligence
v interním
auditu

Audit vzdálených
připojení

Ochrana
osobních údajů
a minimalizace
kybernetických
hrozeb při práci
z domova

1. Července 2020

1. července 2020

2. července 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Petr Hornych
Škoda Auto

Ing. Jan Bukovský
Česká exportní banka

Ing. Jan Bukovský
Česká exportní banka

Mgr. Bláha		 88
Ing. Balgová; Ing. Kopová		 89
Mgr. Pražáková		 91

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně.

Pro všechny úrovně.

Pro všechny úrovně.

Ing. Balgová	

92

Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

92

Pro auditory, vedoucí pracovníky
interního auditu a manažery,
zejména výrobních organizací.

Interní auditory a další pracovníky,
kteří se zabývají IT auditem práce
z domova.

Interní auditory a další pracovníky,
kteří se zabývají zabezpečením
práce z domova.

Cíl semináře

KRÁTKODOBÉ AKCE

Členění dle oblastí – II. pololetí 2020

Veřejné zakázky
20049
14. 7. 2020
Veřejné zakázky malého rozsahu
			
20 047
28. 8. 2020
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce
20 217
18. 9. 2020
Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní
		
veřejných zakázek
20 227
25. 9. 2020
Veřejné zakázky pro auditory a kontrolní pracovníky v kostce
20 246
9. 10. 2020
Veřejné zakázky malého rozsahu
			
20 286
13. 11. 2020
Změny zákona o zadávání veřejných zakázek
			
20 303
24. 11. 2020
Audit a kontrola veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.,
		
o zadávání veřejných zakázek a Metodického pokynu CHJ
		
č. 3 z r. 2016 Metodika veřejného nakupování“
20 315
3. 12. 2020
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
			
20 318
4. 12. 2020
Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle
		
Zákona č. 134/2016 Sb.,
Vnitřní řídicí a kontrolní systém
20 184
27. 7. 2020
Audit vnitřních předpisů
20 221
23. 9. 2020
Praktická realizace auditu vnitřních předpisů
20 230
29. 9. 2020
Metodika výkonu řídící kontroly – digitalizace
20 242
7. 10. 2020
Nastavení procesu řídicí kontroly při čerpání rozpočtových
		
prostředků v orgánu veřejné správy
20 252
13. 10. 2020
Jak zapojit funkci compliance do vnitřního kontrolního
		
systému organizace
20 254
19. 10. 2020
Prověření vnitřního řídicího a kontrolního systému
20 266
27. 10. 2020
Jak lépe pracovat s interní dokumentací, směrnicemi
		
a normami
20 269
29. 10. 2020
Jak na audit vnitřního kontrolního systému u příspěvkových
		
organizací bez auditora?
20 283
12. 11. 2020
Schvalování výdajů příspěvkové organizace
20 295
19. 11. 2020
Co by auditor měl znát před auditem řídicího
		
a kontrolního systému
20 302
24. 11. 2020
Vnitřní kontrolní systém společnosti v kostce
20 304
25. 11. 2020
Whistleblowing v rámci Vnitřního kontrolního systému
		
a nové povinnosti organizací při zavádění interních kanálů
		
pro oznamování
20 325
14. 12. 2020
Využití rámce COSO IC v interním auditu
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

20 152

20 306
26. 11. 2020
Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis
		
kontrolních zjištění
20 307
26. 11. 2020
Plány interního auditu v územní samosprávě
			
20 311
27. 11. 2020
Jak pohlížet na zprávy z externích auditů
		
kvality úřadu/organizace
20 315
3. 12. 2020
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
			
20 318
4. 12. 2020
Praktická cvičení k zakázkám zadávaným podle
		
Zákona č. 134/2016 Sb.,
20 321
7.–8. 12. 2020
Interní audit a kontrola u měst a obcí II. 	
20 324
11. 12. 2020
Správní řízení podle správního řádu
20 326
14. 12. 2020
Zákon o střetu zájmů – z pohledu podpůrného orgánu ÚSC
		
a veřejného funkcionáře
20 327
15. 12. 2020
Hospodaření s majetkem státu po významné novele zákona
		
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
		
vystupování v právních vztazích

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

Ing. Bc. Sklenář		 82
Ing. Klímová;
Ing. R. Svoboda, CIA	 82
RNDr. Žufanová, Ph. D. 		 85
JUDr. Matochová;
Mgr. Ajmová		 86

Mgr. Ing. Vácha, LL. M.	

Mgr. Ajmová,
JUDr. Matochová		 16
Ing. Hartman		 24
Mgr. Bláha		
Ing. Hartman	
JUDr. Matochová;
Mgr. Ajmová	
JUDr. Matochová;
Mgr. Ajmová	

35
39

Seznámit posluchače se
zkušenostmi se zaváděním metod
Data Intelligence do činnosti
interního auditu.

51

Obsah

Mgr. Bláha	
JUDr. Matochová;
Mgr. Ajmová	

80

Mgr. Bláha	

88

V. Jeřábková	
V. Jeřábková	
Mgr. Kvapil	

20
36
40

Ing. Sýkorová	

48

71

86

JUDr. Koukal	 54
Ing. Chmelík, CIA		 55
V. Krůta, Dipl. Mgmt.;
RNDr. Weinberger		 62
Ing. R. Svoboda, CIA	
Ing. Sikora	

64
70

Ing. R. Svoboda, CIA	
Mgr. Barnat, MBA	

76
80

JUDr. Koukal	
Ing. R. Svoboda, CIA	

81
91

 lasické metody provádění
K
procesních auditů vs. metody
Data Intelligence.
■ Data Intelligence (DI) jako metoda
revizní práce.
■ Implementace DI do procesů
Interního auditu ve ŠKODA AUTO.
■V
 ývoj přístupu k problematice
ve ŠKODA AUTO.
■ Nové potřeby a požadavky
na interní auditory.
■ Příklad DI-Projektu.
■ Diskuse.
■

Časový rozvrh

09.00–12.00

20 154

20 155

Cíl semináře

Cíl semináře

Seznámit interní auditory
s možnostmi, jak auditovat
vzdálené přístupy při práci
z domova.

Seznámit interní auditory
s možnostmi, jak auditovat vzdálené
přístupy při práci z domova.

Obsah

■

 ráce z domova a vzdálené
P
připojení jako její důležitá
součást.
■ Některé často používané způsoby
vzdáleného připojení.
■ Co je VPN a typy VPN.
■T
 erminálové servery a virtuální
desktopy.
■V
 zdálená plocha a vzdálená
pomoc.
■V
 zdálené připojení a cloud.
■T
 ypické útoky na vzdálené
připojení.
■ Zabezpečení vzdálených zařízení
(notebooků a dalších mobilních
zařízení).
■ Zabezpečení vzdáleného
připojení na straně firmy.
■ Audit přístupů, uskutečněných
přes vzdálené připojení.
■ Audit zabezpečení vzdáleného
připojení.

Časový rozvrh

■

Časový rozvrh

Obsah

 chrana osobních údajů a práce
O
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.
■ Možnosti rozšíření obrany
proti kybernetickým hrozbám
do domácího prostředí.
■ Antivirová ochrana.
■ Kontrola patchování.
■ MDM (Mobile Device
Management).
■ DLP (Data Loss Prevention).
■ Šifrování dat atd.
■ Možnosti auditu ochrany osobních
údajů při práci z domova.
13.00–15.00

13.00–15.00

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit AML

Veřejné
zakázky malého
rozsahu

Jak nevyhořet –
seminář o „burn
out syndromu“

Prezentační
dovednosti
včetně tréninku

 ávazná pravidla vyplývající
Z
z Metodického pokynu pro
oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014–2020
(spolufinancované VZMR).
■ Obecný postup zadavatele.
■ Příklady z praxe – posouzení
pochybení zadavatele.

20. července 2020

20. července 2020

Přednášející

Přednášející

PhDr. Luděk Vajner

Ing. Hana Ondrušková

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně.

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Určeno pro

Časový rozvrh

Pro všechny profese, které jsou
v kontaktu s lidmi, pro extrémně
vytížené manažery a podnikatele.

Kurz je určen, jak pro začátečníky,
tak i pokročilé – obtížnost každému
přizpůsobíme.

Cíl semináře

Cíl semináře

1. získat informace o problematice
syndromu vyhasnutí
2. získat informace o možnostech
prevence syndromu vyhasnutí
3. sdílet zkušenosti s ostatními
účastníky semináře.

Cílem kurzu je získat větší jistotu
a sebevědomí při projevu.

20 064

20 049

13. července 2020

V
 ysvětlení 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.
■

Přednášející

Mgr. Stanislav Klika, CRMA
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.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Cíl semináře

Účastníci se seznámí s právním
rámcem prevence praní špinavých
peněz a financování terorismu
a s připravovanými legislativními
změnami.
Osvojí si dovednosti pro přípravu
a úspěšné provedení auditu AML.

20 081

14. července 2020

■

Přednášející

Mgr. 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.

09.00–14.00

Cíl semináře

Obsah

Seminář seznámí účastníky
s problematikou „zadávání“
veřejných zakázek malého rozsahu
a s povinnostmi, které ve vztahu
k veřejným zakázkám malého
rozsahu vyplývají:
Ze zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(ZZVZ).
Z metodik k ZZVZ.
Z Metodického pokynu pro oblast
zadávání zakázek pro programové
období 2014–2020.

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.

 o je syndrom vyhasnutí, koho
C
postihuje a jak vzniká.
■ Dotazník syndromu vyhasnutí.
■ Skupiny náchylné podlehnout
syndromu vyhasnutí.
■ Hlavní příčiny syndromu
vyhasnutí.
■ Příznaky syndromu vyhasnutí.
■ Fáze syndromu vyhasnutí –
předfáze, frustrace, stagnace,
apatie, vyhoření.
■ Preventivní opatření syndromu
vyhasnutí.
■T
 erapie syndromu vyhasnutí.
■V
 ýpovědi lidí – krátké filmy.
■ Osobní zkušenosti účastníků.
■ Diskuze.
Teoretické části budou věnovány
cca 3 hodiny, zbytek dne budou
prezentovány výpovědi lidí, kteří si
burn out syndromem prošli.
■

Obsah

Veřejné zakázky malého rozsahu:
■ Závazná pravidla vyplývající
ze zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
(nespolufinancované VZMR).

20 082

Obsah

 odíváme se na následující
P
oblasti: příprava prezentace,
neverbální komunikace, práce
s publikem, zvládání trémy a další
věci.
■V
 rámci kurzu bude probíhat
trénink.
■ Zájemci si mohou připravit
libovolnou krátkou prezentaci
(cca 2–3 minuty), na které budou
moci trénovat (power point
u toho není nutný).
■ Pokud byste chtěli trénovat,
ale nestihnete si připravit svoji
prezentaci, nic se neděje, budeme
mít pro Vás připravené řešení.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

Časový rozvrh

09.00–15.00

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

16

»

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

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
17

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Hospodaření
a nakládání
se státním
majetkem

Motivační
mapy aneb
jste Obránce,
Ředitel či
Tvůrce?

Audit IT – třídenní
seminář pro
interní auditory,
kteří nejsou
specialisty IT

22. července 2020

23. července 2020

20 055

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

 vod do problematiky
Ú
hospodaření a nakládání se
státním majetkem.
■V
 ybrané 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.
■ Kontrolní činnost při hospodaření
s majetkem státu.
■ Dotazy a diskuse
■

20 164

20 083

Obsah

 ropojení motivace,
P
angažovanosti a výkonu.
■ 3 kořeny motivace – co ovlivňuje
motivaci a jak s tím pracovat.
■ 3 základní skupiny motivace –
vztahy, výkon, růst.
■ 9 motivátorů pro práci – jejich
charakteristiky a jak zvyšovat
jejich naplnění.
■ Diagnostický nástroj Motivační
mapy – výhody, možnosti
a využití.
■ Případová studie.
■

Přednášející

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC
Úroveň

Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Workshop je určen jak pro
manažery a vedoucí týmů, kteří
chtějí zvýšit angažovanost, výkon
a spokojenost svého týmu, tak i pro
všechny, které zajímá motivace a jak
s ní pracovat u sebe a druhých.

Časový rozvrh

Cíl semináře

Motivace je energie, odvozená
z anglo-normandského výrazu
„motif“, což znamená „pohon“.
Naše motivace jsou naše interní
pohnutky, oheň v srdci, což
určuje, jak se cítíme a následně,
jak jednáme. Motivace je často ta
složka, kterou se odlišuje průměrný
pracovník od vynikajícího, dobrý
tým od špičkového a průměrná
organizační kultura od kultury
využívající plný potenciál.
Cílem workshopu je získat nový
praktický pohled na motivaci, její
kořeny a jak s ní pracovat. Účastníci
se seznámí s 9 motivátory pro
práci a zkusí si odhalit, které jsou ty
jejich. V neposlední řadě se dozví
o modelu a diagnostickém nástroji
Motivační mapy.
Každý účastník workshopu
navíc získá test Motivační mapy
s hodinovým rozborem s koučkou
(on-line) s 50% slevou (1 test pro 1
účastníka).

09.30–12.00

27.–29. července 2020

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

 vodní otázky.
Ú
Proč auditovat útvar IT?
■ Outsourcing auditu, penetrační
test, bezpečnostní management,
nebo interní audit?
■ Legislativní základna auditu IT.
■ Doporučení dle ISO 27001/27002.
■ Zákon o kybernetické bezpečnosti
a vyhláška 316/2014 Sb.
■ Nařízení GDPR a ochrana
osobních údajů.
■ Cíle a postupy pro tvorbu
bezpečnostních politik
v organizaci.
■ Plán kontinuity a havarijní plán.
■ Fyzická bezpečnost.
■ Zabezpečení výpočetních sálů
a routerů.
■ Zabezpečení proti připojení cizích
síťových karet.
■ Personální bezpečnost a sociální
hacking.
■ Sociální sítě (Facebook atd.).
■ Prověrka zabezpečení počítače.
■ Zabezpečení počítače na fyzické
úrovni – BIOS, bootování,
šifrování.
■V
 iry, spyware a další havěť.
■
■

Časový rozvrh

 olitiky (GROUP POLICY) a co
P
zejména by neměly povolit.
■ Prověrka přístupových oprávnění.
■ Potřebné úvodní informace
(domény, servery, seznam
zaměstnanců, používané
aplikace).
■ Lokální a globální uživatelé
a skupiny.
■ Jak získat seznam přístupů
a skupin.
■ Použití příkazů z příkazové řádky.
■V
 yhodnocení práv pomocí MS
Excel.
■V
 ýběr uživatelů / skupin z MS
WINDOWS.
■ Přístupová oprávnění k aplikacím.
■ Kdo práva povoluje a proč.
■ Politika přístupových oprávnění
v organizaci (omezení časů,
komplexita apod.).
■ Audit rolí na databázovém
serveru.
■ Přístupová práva v MS Share
Point.
■ Ochrana šifrováním.
■ Jednoduchá prověrka
zabezpečení sítě.
■ Pasivní a aktivní prvky sítí.
■ Protokoly.
■T
 opologie sítě.
■ K čemu slouží demilitarizovaná
zóna.
■ Co jsou to otevřené porty a jak je
nalézt.
■ Údaje o Vaší síti ve veřejně
dostupných zdrojích.
■ K čemu slouží service packy
a patche.
■ Možnost nasazení security
scanneru při auditu.
■ Některé techniky často
zneužívané hackery a obrana
proti nim.
■

Přednášející

 rověrka řízení a organizace
P
útvaru IT.
■ Zálohování a zálohovací plány
a jejich audit.
■ Antiviry a jejich aktualizace.
■ Helpdesk a vyřizování požadavků
uživatelů.
■ Projekty v IT.
■ Fáze projektu, postup projektu,
Ganttův diagram.
■ Změnová řízení.
■ Skladové hospodářství v IT.
■V
 eřejná výběrová řízení v IT.
■ Práce bezpečnostních specialistů
a nástroje a postupy, které mají
k dispozici.
■ Logování, jeho význam a jeho
audit.
■V
 zdálený přístup do organizace
a jeho audit.
■ Použití a zabezpečení
elektronických podpisů
a časových razítek.
■ Prověrka správy licencí.
■ Druhy dokladů týkajících se počtu
licencí.
■ Softwarový audit pro ověření
licenční politiky v organizaci.
■ Jak zjistit počet skutečně
nainstalovaných licencí.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

09.00–15.00

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)
cena člen / nečlen ČIIA
18

»

1 800 (s DPH 2 178)
2 200 (s DPH 2 662)
cena člen / nečlen ČIIA

»

»

5 300 (s DPH 6 413)
6 000 (s DPH 7 260)
cena člen / nečlen ČIIA
19

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit vnitřních
předpisů

Krizové plánování
a řízení IT
kontinuity (Service
kontinuity,
Disaster recovery)

Využití
myšlenkových
map při analýze
dat a popisu
procesů

Komplexní
řízení rizik
od A do Z

27. července 2020

27. července 2020

17. srpna 2020

18. srpna 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Veronika Jeřábková
Interní auditor ISO 9001, 27001,
13485

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

RNDr. Alex Vinšů

doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc., MBA

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně.

Základní, není požadována žádná
speciální znalost.

Pro všechny úrovně.

Odborníkům, interním auditorům,
manažerům a specialistům, které
zajímá Krizové plánování a Řízení
kontinuity činností IT organizace.

Určeno pro

Cíl semináře

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

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.

20 184

Úroveň

Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Pro interní auditory, manažery
kvality a další pracovníky, kteří
se podílejí na tvorbě, správě
a udržování vnitřních předpisů
v organizaci.
Cíl semináře

Na co se zaměřit při přípravě auditu
vnitřních předpisů.
Obsah

Praktická příprava na výkon auditu
zaměřeného na vnitřní předpisy:
■ Hierarchie a přiměřenost vnitřních
předpisů, legislativní vazby.
■ Působnost vnitřních předpisů.
■ Odpovědnosti stanovené
ve vnitřních předpisech.
■ Které předpisy by neměly chybět.
■ Metody přezkoumání
přiměřenosti vnitřních předpisů.
■ Rizika.
Časový rozvrh

13.00–15.00

20 087

Určeno pro

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

 ízení kontinuity činností
Ř
organizace a krizové plánování.
■ Popis činností procesu, postup,
potřebné metody.
■V
 yhodnocení 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

20 091

Seminář je vhodný pro interní
auditory ze všech oblastí.
Cíl semináře

Obsah

 ojem myšlenkové mapy.
P
■V
 ýznam myšlenkových map.
■ Jak mapy vytvářet.
■ Klasická cesta – papír, tužky
a pastelky, další média.
■ Digitální cesta – software,
dotyková zařízení, ukázky.
■ Doporučené postupy, zkušenosti.
■ Předvedení techniky
myšlenkových map na příkladech.
■ Analýzy – datové, SWOT, analýza
rizik, …
■ Popisy procesů.
■ Rozhodování.
■ 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

09.00–12.00

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20

20 078

Certifikační
program CIA

 yklický průběh a fáze řízení rizik,
C
hlavní procesy a činnosti.
■ Identifikace rizik v praxi. Katalog
rizik. Praktický příklad katalogu.
■ Analýza rizik a jejich faktorů
(zdrojů, příčin atd.).
■ Hodnocení a měření významnosti
rizik (kritéria, stupnice, základní
metody).
■ Mapa rizik a její sestavení, grafické
varianty mapy. Případová studie
mapování rizik – podnik / veřejná
správa.
■T
 aktiky a postupy zvládání rizik.
■ Monitorování a vykazování,
výkazy, postupy a evidence,
funkce včasného varování, časový
průběh cyklu řízení rizik – příklad
souhrnného výkazu z praxe.
■ 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
s realizovaných projektů – klíčové
faktory úspěchu a hlavní překážky
implementace, časté mýty a bludy
o rizicích.
■

Určeno pro

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.
Obsah

 ákladní pojmy, historie vzniku,
Z
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.
Příklad strategie a politiky pro
podnik a veřejnou správu.
■ Organizace řízení rizik a její
praktická realizace. Styčné
body a spolupráce s IA. Příklad
organizace v podniku a veřejné
správě.
■

»

The
Certification
in Risk
Management
Assurance™
(CRMA®)

strany
108–109

Časový rozvrh

09.00–16.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Průběh
veřejnosprávní
kontroly
v režimu zákona
o kontrole

Hospodaření
s majetkem státu
po významné novele
zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České
republiky a jejím
vystupování
v právních vztazích

Skutečná
efektivita
práce aneb
návod k použití
vlastního mozku

18. srpna 2020

19. srpna 2020

20 107

20 063

20 179

 ontrolní činnost při hospodaření
K
s majetkem státu.
■ Dotazy a diskuse.
■

26.–28. srpna 2020

Přednášející

Přednášející

Ing. Petr Sikora

Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně.

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Určeno pro

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.

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

Kurz je určen, jak pro začátečníky,
tak i pokročilé.

Cíl semináře

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

Systém finanční kontroly.
V
 ybraná 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

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)
cena člen / nečlen ČIIA
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Časový rozvrh

09.00–15.00

Ing. Hana Ondrušková
Úroveň

Pro všechny úrovně.

Cílem workshopu je naučit se, jak
být skutečně efektivní na základě
správného použití vlastního mozku.

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

J ak se vypořádat s tím, když mi to
padá na hlavu a nevím, co dřív.
■ Budeme mluvit o prioritizaci,
chybách při plánování
i každodenní pracovní agendě.
■ Podíváme se na otázku vyřizování
záplavy mailů a to, jak si v úkolech
udělat konečně pořádek
a přehled.
■ Docela jiný pohled na plánování
i každodenní život nabídnou „čtyři
kvadranty času“ a „bermudský
trojúhelník ztrácení času“.
■ Když se mi do některých úkolů
smrtelně nechce – prokrastinace
(chronické odkládání
některých nepříjemných nebo
zdlouhavých úkolů).Podíváme
se na problematiku dvou
nejnáročnějších mozkových
činností vůbec rozhodování
a koncentrace – proč nám to tak
moc nejde a co se s tím dá dělat.
■ Nabídneme deset a jednu
osvědčenou techniku, jak
se pustit do věcí a přestat je
odkládat.
■

Obsah

 ospodaření s majetkem státu
H
po zásadní a rozsáhlé novele
zákona č. 219/2000 Sb. z 1.
3. 2016, kterou přinesl zákon
č. 51/2016 se zaměřením
na vyhodnocení dopadů novely
do praxe.
■V
 ybraná 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.
■

»

Přednášející

Cíl semináře

Cíl semináře

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)
cena člen / nečlen ČIIA

 udování návyků – jak nám
B
ve skutečnosti naše každodenní
návyky doslova budují nebo ničí
život… a mnohdy o tom nemáme
ani tušení.
■T
 echniky a zásadní principy, jak
se naučit pravidelně se věnovat
tomu, co potřebujeme – ať už jde
o pracovní věci, učení se jazyků,
každodenní cvičení nebo cokoliv
jiného.
■ Principy kaizen a souvislost
s přirozeným fungováním mozku.
Nadhled nad stanovováním
priorit – co dělat, když se zdá, že
v životě i v práci je priorita prostě
všechno.
■ Největší mýty a chyby týkající se
efektivity a výkonnosti.
■ Odkud se dá čerpat klid
i uprostřed chaosu? Work-life
balance – jak dát dohromady
rodinu, práci, koníčky, a dokonce
i nějaký odpočinek.
■ Schopnost vymezit si hranice, aniž
bychom jakkoliv ublížili vztahům.
■ Bilance vlastní energie – aneb
jednoduchý návod, jak nevyhořet.
Navíc spousta dalších „špeků“
o tom, jak vlastně funguje náš
mozek a jak často sami sebe
ženeme do kouta tím, že se
snažíme nutit ho dělat věci, které
prostě neumí.
■

»

Přípravný
kurz
ke zkouškám
CIA
(Certifikovaný
interní auditor)

Časový rozvrh

09.00–13.00

8 500 (s DPH 10 285)
9 800 (s DPH 11 858)

strana 110

cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Veřejné zakázky
pro auditory
a kontrolní
pracovníky
v kostce

Dopad GDPR
na střet zájmů

Jak pracují
podnikové
informační systémy
a co z nich může
vytěžit interní
auditor

Analýza dat
v MS Excel

1. září 2020

7. září 2020

7. září 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Květa Balgová
Město Cheb

Ing. Ladislav Rafaj, CIA
MATADOR Group

RNDr. Alex Vinšů

Úroveň

Úroveň

základní

Pro všechny úrovně

Mírně pokročilí (běžná práce s MS
Excel)

Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

Pro auditory/pověřence a podpůrné
orgány.

Interní auditoři z podnikatelské
sféry i organizací veřejné správy.

Cíl semináře

Cíl semináře

Činnosti podpůrného orgánu
z pohledu zákona o střetu zájmů.

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.

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

20 047

20 200

28. srpna 2020

■
■

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.

 ontrolní listy pro zakázky.
K
Účastník semináře získá ucelený
přehled základní přehled
pravidel s ohledem na zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (ZZVZ)
a pravidel ESIF v programovacím
období 2014–2020. Zvláště pak
bude upozorněno na novinky
související se ZZVZ. Dále pak
představu o využívání opravných
prostředků a způsobem, jak
kontrolovat zakázku a které
pomůcky k tomu 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

Obsah

S eznámení činností podpůrného
orgánu z pohledu zákona o střetu
zájmů.
■ Praktická ukázku nahlížení
do registru o střetu zájmů.
■

Časový rozvrh

13.00–16.00

Obsah

 ředstavení veřejného zadávání
P
– 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.
■

»
24

20 201

20 202

Limit pro počet osob – cca 15 osob
na semináři.
Posluchači si přinesou vlastní
notebook s MS Excel (doporučena
verze 2013 a novější, v případě
starších verzí bude vše dostupné
vyjma 3D map).

Úroveň

Cíl semináře

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

Filtrování a třídění dat.
T abulka – nástroj pro ověření
vstupních dat a rychlé
formátování, výhody při použití
s kontingenční tabulkou.
■ Kontingenční tabulka.
■ Sestavení.
■ Formátování a design.
■ Úprava struktury.
■ Použití průřezů.
■V
 ýpočty.
■ Nastavení.
■ Kontingenční graf.
■ 3D graf – zobrazení geografických
dat v mapě (ČR, Evropa, celý svět,
různé typy grafů).
■

Obsah

T ypy podnikových informačních
systémů a jejich určení.
■T
 ypy 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

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

■

Časový rozvrh

09.00–16.00

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
25

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit dle
zákona
o kybernetické
bezpečnosti
– případová
studie

Vedení
výběrového
rozhovoru

Aktuální otázky
zpracování
osobních údajů
z pohledu
interního
auditora

Oběh účetních
dokladů a interní
audit a kontrola
v subjektech
veřejné správy

9. září 2020

9. září 2020

20 203

20 204

Přednášející

Přednášející

Ing. Klára Sýkorová,
Generální finanční ředitelství

PhDr. Luděk Vajner

Úroveň

Pro všechny úrovně

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

 roblematika bezpečnosti
P
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

20 205

■

T rénink výběrového pohovoru
a jeho analýza.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Úroveň

20 206

10. září 2020

Obsah

Přednášející

Ing. Luděk Gulázsi,
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA
Eurodan
Úroveň

Určeno pro

Pro všechny úrovně

Pro všechny profese, které jsou
v kontaktu s lidmi, pro extrémně
vytížené manažery a podnikatele.

Určeno pro

Interní auditoři, pracovníci
odpovídající za zpracování OÚ.

Cíl semináře

Cíl semináře

Zlepšit přípravu na výběrový
pohovor.
Zlepšit vedení výběrového
pohovoru.
Naučit se indikovat faktory
osobnosti.

Dva a půl roku žijeme s evropským
nařízením GDPR. Pozornost
v mnoha organizacích polevila,
vytvořené politiky, vyplněné
formuláře zastarávají, praxe se
stala pro odpovědné vedoucí
pracovníky rutinou. Co interní
auditoři? Vnímají proces
zpracování OÚ jako významné
riziko pro organizaci? Plánují si
výkon auditu v této oblasti? Mají
dostatek informací, aby dokázali
vyhodnotit, zda je u správce vše
v pořádku? 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,
Budou připraveni o nastolených
problémech diskutovat a hledat
řešení.

Obsah

 říprava na výběrový pohovor
P
(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.
■V
 yhodnocení výběrového
pohovoru.
■

 DPR a zpracování OÚ na podzim
G
2020.
■ Co stále správci zanedbávají při
zpracování OÚ.
■ Co si pohlídat při zpracování OÚ:
■ využívání kamerových systémů,
■ sledování zaměstnanců přes GPS,
■ cookies na webových stránkách,
■ databáze a jejich využívání pro
více účelů,
■ kontrola zpracovatelů,
■ předávání OÚ třetím stranám či
zveřejňování dat,
■ elektronické zpracování OÚ
a doba uložení.
■ Úloha IA pro naplnění požadavků
GDPR, všechno nebo nic?
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

11. září 2020
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.
Obsah

 ředpisy související s oběhem
P
účetních dokladů
■V
 azby mezi Oběhem účetních
dokladů a Organizačním řádem
účetní jednotky
■ Základní okruhy oběhu dokladů:
■ Okruh Investiční a okruh oprav
a údržby
■ Okruh provozních výdajů
■ Okruh personalistiky a platů
■ Okruh dokladů vztahujících se
k inventarizaci majetku a závazků…
■ Přístup auditu a kontroly k OÚD
■ Práce se směrnicemi OÚD
■

09.00–14.00

Časový rozvrh

09.00–14.00

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)
cena člen / nečlen ČIIA
26

»

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)
cena člen / nečlen ČIIA

»

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

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

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
27

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Zákon o praní
špinavých peněz
a jeho očekávané
změny v roce 2021

Manažerská
kontrola
a podpora, zpětná
vazba, proč
kontrolovat a co
podporovat

Řízení rizik

20 207

20 208

11. září 2020

 ovinné osoby – přehled hlavních
P
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.
■

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.

Časový rozvrh

09.00–13.00

14. září 2020

 ontrola – proč kontrolovat a co,
K
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.
■

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.

Časový rozvrh

09.00–16.00

»

1 900 (s DPH 2 299)
2 300 (s DPH 2 783)
cena člen / nečlen ČIIA

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.

 overnance, řízení rizik a vnitřní
G
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.

V
 nímání 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.
■ Přijímání zpětné vazby
od autority.

 rávní úprava opatření proti praní
P
špinavých peněz a financování
terorismu, základní pojmy.
■ Relevantní mezinárodní instituce.
■ Činnost a role Finančního
analytického úřadu, mezinárodní
spolupráce.

Úroveň

■

■

■

Mgr. Stanislav Klika, CRMA
BDO Audit

Obsah

Obsah

Obsah

Přednášející

Účastníci se seznámí s principy
řízení rizik a osvojí si dovednosti
pro přípravu a vyhodnocení analýzy
rizik.

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.

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).

14. září 2020

Cíl semináře

Cíl semináře

Cíl semináře

28

20 209

»

Časový rozvrh

09.00–13.00

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

1 800 (s DPH 2 178)
2 200 (s DPH 2 662)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

strana 96–97
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Flexibilní formy
zaměstnání podle
zákoníku práce
a spolupráce s OSVČ
pohledem právníka
a interního
auditora

Trénink
vyjednávání
a komunikace
s komplikovanými
osobami

Vzdálené
připojení
a minimalizace
kybernetických
hrozeb při práci
z domova

15. září 2020

15. září 2020

Přednášející

Přednášející

PhDr. Luděk Vajner

Ing. Jan Bukovský
Česká exportní banka

20 210

20 211

Přednášející

Mgr. Jana Horáčková, LL.M.;
Ing. 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.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Cíl semináře

Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

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.

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

Obsah

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

 do jsou komplikované osoby?
K
■ 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.
■

T ypy 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.
■

»
30

Časový rozvrh

09.00–15.00

3 900 (s DPH 4 719)
4 600 (s DPH 5 566)

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

 abezpečení vzdálených zařízení
Z
(notebooků a dalších mobilních
zařízení).
■ Možnosti rozšíření obrany
proti kybernetickým hrozbám
do domácího prostředí.
■ Antivirová ochrana.
■ Kontrola patchování.
■ MDM (Mobile Device
Management).
■ DLP (Data Loss Prevention).
■ 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.
■

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

 ráce z domova a vzdálené
P
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.
■T
 erminálové servery a virtuální
desktopy.
■V
 zdálená plocha a vzdálená
pomoc.
■V
 zdálené připojení a cloud.
■T
 ypické útoky na vzdálené
připojení.
■

»

Časový rozvrh

09.00–16.00

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

Základní kurz – 75. běh

 říklady povolené spolupráce
P
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.
■

Dvoudenní seminář

pro interní auditory z veřejné správy

14.–15. září 2020

20 212

strana 101

cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Osm lekcí
ze základů
interního
auditu

Řízení
bezpečnosti
informací
v oblasti
dodavatelských
vztahů

AUDIT RIADENIA
SPOLOČNOSTI –
Trúfalosť alebo
zrkadlo pre
spoločnosť?

20 213

20 214

16.–17. září 2020

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

 . Lekce: Rámec pro profesní
1
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.
■ 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 na reporting, struktura
závěrečné zprávy, komunikace
návrhu zprávy, prezentace závěrů
ve vedení, roční zpráva.
Časový rozvrh

09.00–16.00

»

3 900 (s DPH 4 719)
4 600 (s DPH 5 566)
cena člen / nečlen ČIIA

32

20 215

17. září 2020

 ožnosti a metody ověřovaní
M
dodržování bezpečnostních
požadavků.
■ Specifické problémy při využívaní
outsourcingu / cloudových
služeb.

17. září 2020

Časový rozvrh

Pro začátečníky/pro pokročilé/Pro
všechny úrovně

■

Přednášející

Ing. Petr Grešl, Ing. Igor Barva
Rogit
Úroveň

Pro pokročilé auditory s orientací
na informační a komunikační
technologie.

09.00–16.00

 atica konfliktu záumov.
M
Najčastejšie nálezy a možnosti
riešenia.
■ Auditné techniky.
■ Komunikácia „citlivých“ nálezov
manažmentu.
■
■

Přednášející

Ing. Veronika Fričová, Ph.D., CFSA
ČSOB Poisťovňa
Úroveň

Časový rozvrh

09.00–14.00

Určeno pro

Určeno pro

Auditory, manažery na všech
pozicích a všechny ostatní
pracovníky, kteří se v podnicích
zabývají zvládáním podnikových
rizik. Zejména vhodné v situacích
při změně vlastníkov společnosti,
změně manažerov v podnikových
útvaroch, při společnostech
v stagnácii až recesii prípadne
počas krízových období. Audit
riadenia spoločnosti sa pozerá
na spoločnosť jako celok, nielen
na časť procesu a môže tak odhaliť
aj riziká, ktoré zostávajú skryté
v iných auditoch.

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

 ožadavky na řízení dodavatelů
P
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.
■ Nutné úpravy procesů pro řízení
dodavatelů a řízení informací.

Cíl semináře

■

»

Seznámit účastníky s prakticky
využitelnými postupy, jak
metodicky hledat nedostatky
a slabá místa v řízení společnosti
vůbec, aby následně mohlo být
stanoveno, co a jak je třeba změnit.
Cieľom semináře je komplexný
pohled na riziká v společnosti
jako na celek a ukázať účastníkom
prínosy ale i úskalia auditu riadenia
spoločnosti.
Obsah

S tanovenie obsahu auditu.
Benefity a úskalia auditu.
■ Audit organizačnej štruktúry.
■
■

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)
cena člen / nečlen ČIIA

»

1 590 (s DPH 1 924)
2 190 (s DPH 2 650)
cena člen / nečlen ČIIA
33

Webinář

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

3E v číslech
– Plánování
investic ÚSC

Vybraná
rozhodnutí
ÚOHS a soudů
ve věci zadávaní
veřejných zakázek

Zkušenosti
s metodami data
intelligence
v interním
auditu

Představení
a práce s Power
BI

18. září 2020

18. září 2020

22. září 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Časový rozvrh

Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce

Ing. Petr Hornych
Škoda Auto

18. 9. 2020 09.00–11.00;
21. 9. 2020 12:30–17.00

Úroveň

Úroveň

Pro účastníky, kteří se v subjektech
veřejné správy věnují oblasti
veřejného investování v subjektech
veřejné sféry.

Pro všechny úrovně.

20 216

20 217

18. a 21. září 2020

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

»
34

plánovaných investičních výdajů
ÚSC. Prostřednictvím vyzkoušených
metod finančního řízení
a plánování lze zajistit doložení
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.

■

 iskuse ke zkušenosti účastníků
D
v oblasti investičního plánování
a rozhodování v ÚSC.

Určeno pro

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.

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.

Určeno pro

Pro auditory, vedoucí pracovníky
interního auditu a manažery,
zejména výrobních organizací.
Cíl semináře

Seznámit posluchače se
zkušenostmi se zaváděním metod
Data Intelligence do činnosti
interního auditu.
Obsah

 lasické metody provádění
K
procesních auditů vs. metody
Data Intelligence.
■ Data Intelligence (DI) jako metoda
revizní práce.
■ Implementace DI do procesů
Interního auditu ve ŠKODA AUTO.
■V
 ývoj přístupu k problematice
ve ŠKODA AUTO.
■ Nové potřeby a požadavky
na interní auditory.
■ Příklad DI-Projektu.
■ Diskuse.
■

Cíl semináře

Seznámit účastníky s rozhodovací
praxí v oblasti veřejných
zakázek s cílem upozornit
na nejvýznamnější pochybení
zadavatelů při zadávání veřejných
zakázek.

Obsah

 ákladní principy 3E – účelnosti,
Z
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.
■

»

20 218

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

09.00–12.00

Časový rozvrh

20 219

Bc. 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 webináře
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 formy vizualizací
na základě dat z různých zdrojů.
Obsah

 ředstavení funkcionalit nástroje
P
Power BI (Microsoft).
■V
 yužitelné zdroje dat pro reporty
a vizualizace.
■ Možnosti propojování různých
zdrojů dat.
■T
 vorba základních vizuálů
na základě vzorových dat.
■ Možnosti úpravy a nastavení
vizualizací.
■ Ukázka plného řešení reportingu
(pro vybrané oblasti cotrollingu).
■

Časový rozvrh

09.00–14.00

09.00–11.00

2 200 Kč (2 662 Kč s DPH)
2 700 Kč (3 267 Kč s DPH)

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

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
35

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit
personálních
rizik

Praktická
realizace
auditu
vnitřních
předpisů

Realizace auditu
řízení rizik
v orgánu veřejné
správy – případová
studie

Pokročilý
reporting –
MS Power BI
Desktop

23. září 2020

23. září 2020

24. září 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Veronika Jeřábková
Interní auditor ISO 9001, 27001,
13485

Ing. Klára Sýkorová
Generální finanční ředitelství

RNDr. Alex Vinšů

Úroveň

Úroveň

Pro začátečníky/mírně pokročilé

Pokročilejší uživatelé (práce s daty
v MS Excel)

Určeno pro

Určeno pro

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

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/

20 220

20 221

23. září 2020

 lavní zdroje a druhy
H
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.
■

Přednášející

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group
Určeno pro

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

Časový rozvrh

09.00–16.00

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.

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.

Cíl semináře

Obsah

Obsah

V
 ymezení 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.

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

09.00–12.00

Časový rozvrh

 ersonální risk-management
P
a jeho cíle.

09.00–16.00

»
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Určeno pro

■

Obsah
■

Pro všechny úrovně.

20 222

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 223

S truktura sestav – stránky.
Objekty na stránkách.
■ Propojení s daty.
■ Definice filtrů a dalších prvků
na stránkách.
■ Příklady.
■
■

Úroveň

Časový rozvrh

09.00–16.00
Limit pro počet osob – cca 15 osob
na semináři.
Posluchači si přinesou
vlastní notebook s MS Excel
(doporučena verze 2013 a novější)
a nainstalovaným programem MS
Power BI Desktop. Tento program
lze zdarma 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

S eznámení s nástrojem MS Power
BI Desktop.
■ Načtení dat.
■ Připojení k datům – databáze,
excelový soubor, data z webu…
■T
 ransformace vstupních
dat, kontrola, uložení kroků
transformace.
■ Relace mezi tabulkami.
■ Datový model.
■ Sestavy.
■

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Jak na audit
procesu
nákupu?

Etický kodex
interního
auditora

AUDIT GDPR

Veřejné zakázky
pro auditory
a kontrolní
pracovníky
v kostce

24. září 2020

24. září 2020

24. září 2020

25. září 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

Ing. Petr Vácha, CIA
ČD Cargo

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Určeno pro

Interní auditoři a další vedoucí
pracovníci bez rozdílu druhu
společnosti (komerční i veřejný
sektor).

Všechny interní auditory.

20 224

Cíl semináře

Na praktických příkladech nastínit
možný přístup k přípravě a realizaci
auditu.
Obsah

 izikovost procesu nákup.
R
Zařazení auditu procesu nákup
do plánu činnosti.
■ Definice rozsahu auditu.
■ Příprava auditu.
■V
 ýkon auditu – využití auditních
technik.
■ Posouzení účinnosti prvků VKS
procesu nákup.
■ Formulace a komunikace
výsledků auditu.
■ Monitoring plnění nápravných
opatření.

20 225

Cíl semináře

Etický kodex Institutu interních
auditorů má podporovat etickou
kulturu v profesi interního auditu
a vztahuje se na všechny, kteří
poskytují služby interního auditu.
Od interních auditorů se očekává,
že zásady v něm obsažené budou
dodržovat a uplatňovat.

■
■

Obsah
■

S eznámíme se s Etickým kodexem
a s navazujícími prováděcími
směrnicemi a následně budeme
rozprávět o významu jednotlivých
zásad a o tom, jak je v praxi
dodržovat a uplatňovat.

Časový rozvrh

09.00–14.00

Časový rozvrh

09.00–16.00

20 226

Mgr. Stanislav Klika, CRMA
Ing. Roman Mrkvička
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

Účastníci kurzu se seznámí s principy
nové právní úpravy a osvojí si
dovednosti pro přípravu a úspěšné
provedení auditu GDPR:
■ Právní úprava: GDPR a zákon
o zpracování osobních údajů.
■ 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.
■ 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.
Časový rozvrh

09.00–16.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

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

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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20 227

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.

o zadávání veřejných zakázek
(ZZVZ) a pravidel ESIF
v programovacím období
2014–2020. Zvláště pak bude
upozorněno na novinky související
se ZZVZ. Dále pak představu
o využívání opravných prostředků
a způsobem, jak kontrolovat
zakázku a které pomůcky k tomu
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

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

 ředstavení veřejného zadávání
P
– 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.
■

Účastník semináře získá ucelený
přehled základní přehled pravidel
s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb.,

»

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

strana 98–99

cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Kontrola
a audit výdajů
na platy a mzdy

Tvorba
auditorských
zpráv od A do Z

Metodika
výkonu řídící
kontroly –
digitalizace

GDPR
a compliance
program

25. září 2020

25. září 2020

29. září 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Miroslava Pýchová

Ing. Radek Kánský, CIA
České dráhy

Mgr. Miloslav Kvapil
DYNATECH

Úroveň

Úroveň

Všechny úrovně

Pro všechny úrovně

interní auditory a kontrolní
pracovníky, kteří kontrolují platy
v orgánech veřejné správy,
příspěvkových organizací a mzdy
u příjemců dotací.

Určeno pro

Určeno pro

Interní auditoři veřejného
a soukromého sektoru včetně
vedoucích pracovníků útvarů
interního auditu.

Cíl semináře

Cíl semináře

Předání zkušeností z působení
ve mzdovém útvaru a následné
víceleté praxe při výkonu mzdové
kontroly.

Naučit účastníky semináře vytvářet
atraktivní a objektivní auditorské
zprávy, které uspokojí požadavky
klientů interního auditu.

Obsah

Obsah

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.

20 228

Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

 lat ve veřejné správě, mzda
P
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

20 229

 ároky kladené na písemné
N
výstupy interního auditu.
■ Zákazníci interního auditu.
■ Ideální parametry zpráv
z interních auditů.
■ Čtivost a přitažlivost vytvářených
textů.
■ Formulace auditorských zjištění.
■ Identifikace rizik a jejich správná
formulace.
■V
 ytvoření auditorských
doporučení a zabezpečení jejich
implementace.
■ Podklady k informacím uvedeným
v auditorských zprávách.
■ Projednávání auditorských zpráv
se zákazníky interního auditu
a s auditovanými útvary.
■ Nastavení metodiky tvorby
auditorských zpráv.
■ Příklady, praktické procvičení.

20 230

20 231

V případě potřeby bude reagováno
na platnou právní úpravu řešící tuto
problematiku.
Obsah

Princip řídící kontroly.
V
 ysvětlení základních pojmů.
■ Legislativní a metodické
doporučení.
■V
 ysvětlení finančních
a majetkových operací jako celku
a rozdělení na kontrolu dílčích
operací.
■ Pověření k řídící kontrole.
■ Limitovaný a individuální příslib.
■V
 ýkon 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.
■
■

■

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.

Časový rozvrh

09.00–15.00

30. září 2020

S tanovení odpovědností.
Analýza compliance rizik.
■ Další rizikové parametry
zpracování.
■V
 ztahy se zpracovateli, dodavateli,
ostatními správci, třetími
osobami.
■ Compliance program – co hlídat
v průběhu zpracování.
■ Povinnosti zaměstnanců.
■V
 edoucích zaměstnanců.
■T
 op managementu.
■ Jak na školení zaměstnanců (co –
koho školit).
■ Compliance program – povinnosti
správců při ukončení zpracování.
■
■

Přednášející

Ing. Luděk Gulázsi,
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA
Eurodan
Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Interní auditoři, pracovníci
compliance, pracovníci odpovídající
za zpracování OÚ.
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,
Budou připraveni o nastolených
problémech diskutovat a hledat
řešení.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Obsah

 DPR a zpracování OÚ na podzim
G
2020.
■ Obecně opomíjené povinnosti
správců OÚ.
■ Compliance program – co hlídat
před zahájením zpracování OÚ.
■

Časový rozvrh

09.00–14.00

2 100 (s DPH 2 541)
2 600 (s DPH 3 146)

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

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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»

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)
cena člen / nečlen ČIIA

»

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)
cena člen / nečlen ČIIA
41

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Monitoring
nápravných
opatření z interních
auditů a z auditů
a kontrol fondů EU

KONFLIKTY JAKO
PŘÍLEŽITOST

Využití Six Sigma
nástrojů v IA

GDPR
v personální
praxi,
monitoring
zaměstnanců

30. září 2020

1. října 2020

1. října 2020

1. října 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

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

Mgr. Alena Jáchimová

V
 ědomé řízení neverbálních
signálů jako zdroj síly.
■ Jak zlepšit svoji argumentaci
a jak se bavit s lidmi s opačným
názorem?

Ing. Jaroslav Maňas

Časový rozvrh

Pro všechny úrovně.

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

20 232

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

L egislativní úprava.
■ Úkony předcházející monitoringu.
■ Proces monitoringu.
■ Příklady z praxe.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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20 233

20 234

■

Úroveň

Pro všechny úrovně lidí jednající
a spolupracující s lidmi.

09.00–16.00

Určeno pro

Úroveň
Určeno pro

Interní auditory.

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 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.

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

 onflikty a nedorozumění, jak
K
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.
■ Pozitivní aspekt konfliktu.
■ Jak konflikt řešit.
■ Jak nepadat do hry na oběť
a pachatele.
■

»

Časový rozvrh

09.00–16.00

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 235

 rávní regulace monitoringu.
P
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.).
■
■

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.

Časový rozvrh

09.00–16.00

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

 sobní údaje zaměstnance – co je
O
a není osobní údaj.
■ Osobní údaje při náboru
a jejich uchování po ukončení
výběrového řízení.
■V
 ztah 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.
■ Archivace po ukončení
pracovního poměru.
■

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

3E v číslech –
Rozhodování
s auditní
stopou

Nastavení oblasti
inventur a inventarizace
majetku a závazků
v subjektech veřejné
správy a jejich
příspěvkových
organizacích

20 236

20 237

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.

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.
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.

 oderní trendy řízení ve veřejné
M
správě.
■ Závěry a vyhodnocení.
■

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
vrcholových orgánů organizací
veřejného sektoru a přispět k vyšší

»

Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce

2. 10. 2020 od 09.00–11.00;
5. 10. 2020 od 12:30–17.00

Úroveň

Časový rozvrh

09.00–14.00

Zaměstnance včetně vedoucích
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
inventarizací majetku a závazků.
Cíl semináře

Seznámit účastníky s potřebou
organizace veřejné správy správně
se základními zásadami účetnictví
a prováděcím právním předpisem
provést inventarizaci majetku
a závazků vybraných účetních
jednotek.

 ákladní principy 3E – účelnosti,
Z
efektivnosti a hospodárnosti
v rámci veřejných politik
a veřejných výdajů, legislativní
ukotvení v ČR.
■ Úvod do manažerského
rozhodování.
■V
 arianty pro rozhodování.
■ Rozhodování za rizika a nejistoty.
■ Strategické řízení a některé jeho
nástroje.

Obsah

V
 zory vnitřních předpisů
a dokumentů provázející proces
inventarizace majetku a závazků
vybraných účetních jednotek.
■ Praktický průběh inventarizace
majetku a závazků vybraných
účetních jednotek s vysvětlením
a praktickými příklady
k jednotlivým inventarizovaným
položkám.
■ Doklady k inventarizaci majetku
a závazků vybraných účetních
jednotek.
■

2 200 Kč (2 662 Kč s DPH)
2 700 Kč (3 267 Kč s DPH)
cena člen / nečlen ČIIA
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Pro všechny úrovně
Základní orientace v procesu
inventarizace majetku a závazků.
Určeno pro

Obsah

»

 pozorněním na riziková místa
U
procesu.
■ Účtování o inventarizačních
rozdílech.
■ Zjištění NKÚ ve vztahu
k inventarizaci majetku a závazků.
■

Přednášející

Časový rozvrh

■

Cíl semináře

2. října 2020

»

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)
cena člen / nečlen ČIIA

Atestační kurzy pro VS

2. a 5. října 2020

strana 102–107
cena člen / nečlen ČIIA
45

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit
protikorupčních
opatření
organizace

MS Excel jako
užitečný
pomocník
auditora

Audit
kamerových
systémů (CCTV)

20 238

20 239

2. října 2020

L egislativa, vládní dokumenty,
vnitřní předpisy úřadu.
■ Akční plán boje s korupcí.
■ RRIPP a jeho význam v boji
s korupcí.
■ Etický kodex.
■ Řízení korupčních rizik.
■ Provedení interního auditu.
■ Stanovení cílů auditu.
■ Podkladová dokumentace.
■ Metody auditního šetření.
■ Korupční jednání v praxi.
■W
 orkshop zaměřený
na identifikaci možného
výskytu korupčního jednání
v činnosti organizace/úřadu.
■ Postupy při podezření/podnět
na korupční jednání zaměstnance
nebo kontrolované osoby.
■

Přednášející

RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže
a tělevýchovy
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.

Časový rozvrh

09.00–15.00

Obsah

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)
cena člen / nečlen ČIIA

 nalytická práce v prostředí MS
A
Excel.
■ Rozdíl mezi daty a tabulkou.
■ Klávesové zkratky a práce s listy.
■ Základní funkce (vložit řádek,
sloupec, buňky, formáty, součtové
řádky).
■ Zobrazení (zobrazení stránek,
ukotvit příčky).
■ Filtr, rozšířený filtr, použití
průřezů, třídění dat, funkce „Vložit
jinak“.
■ Nabídka „Datové nástroje“.
■ Podmíněné formátování.
■ Kontingenční tabulky.
■ Hypertextové odkazy.
■ Funkce Měsíc, Zleva, Zprava, Část,
Když, Svyhledat, Iferror, Sumifs,
Zaokrouhlit, Concatenate, Corell,
aj.
■ Benfordův zákon.
■ Metody výběru vzorku.
■ Praktická práce v prostředí MS
Excel.
■ Zpracování vzorových dat pod
dozorem lektora s využitím výše
zmíněných funkcí.
■ Aplikace Benfordova zákona
na rozsáhlý datový soubor
a způsoby interpretace jeho
vyhodnocení.
■

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, nebo
vybrat vzorek k ověření.
Cílem semináře je seznámit
účastníky se základními nástroji
a funkcemi MS Excel a jejich
efektivním využitím při úpravě
a zpracování rozsáhlých dat a získat
potřebné teoretické znalosti
k výběru vzorku. 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.

Úvod do problematiky korupčního
jednání:
■ Co vnímáme jako korupční
jednání.
■ Korupční jednání v pracovně
právních předpisech.
■ zákon o státní službě, zákoník
práce, NV 145/2015.
■ Případové studie k rozpoznávání
korupčního jednání.
■ Prevence korupce.

46

2. října 2020

Cíl semináře

Obsah

»

20 240

»

Posluchači si přinesou vlastní
notebook s Ms Excel (doporučená
verze 2013 a novější)
Časový rozvrh

09.00–14.00

2 100 (s DPH 2 541)
2 600 (s DPH 3 146)
cena člen / nečlen ČIIA

2. října 2020

 alanční testy a DPIA: kdy je
B
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.
■

Přednášející

Mgr. Stanislav Klika, CRMA
Bc. Jakub Matějů,
BDO Audit
Úroveň

Pro všechny úrovně

Časový rozvrh

Určeno pro

09.00–11.00

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

Obsahem semináře je především:
Základní kroky při nastavení
kamerového systému (CCTV) jako
je:
■ stanovení účelu záznamu,
■ nastavení záběrů kamer,
■ nastavení doby uchování
záznamů,
■ označení monitorovaných prostor,
■ zabezpečení CCTV a požadavky
na nezbytnou dokumentaci,

»

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)
cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Kdy může
považovat
auditor
své důkazy
za dostatečné

Nastavení procesu
řídicí kontroly
při čerpání
rozpočtových
prostředků
v orgánu veřejné
správy

Compliance
procesy,
ověřovaná
rizika a jak
na ně v praxi

7. října 2020

7.–8. října 2020

20 241

20 242

6. října 2020

III. Shrnutí.
■V
 ztah mezi dostatečností
a spolehlivostí.

Přednášející

Mgr. František Orság, CIA,
Ministerstvo vnitra

Časový rozvrh

09.00–16.00

Určeno pro

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

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

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

Cíl semináře

Obsah

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

I. Dostatečnost auditní důkazy
z hlediska požadavků.
■ Standardů IIA.
■ Managementu auditovaných
útvarů.
■ Správních, dozorčích a jiných rad
a výborů.

Obsah

L egislativní rámec pro nastavení
procesu řídicí kontroly.
■ Provádění řídicí kontroly v praxi.
■ Časté nedostatky při realizaci
řídicí kontroly při čerpání
rozpočtových prostředků.
■

II. Dostatečnost pomocí
statistických postupů.
■ Statistické metody výběru
a zpracování výsledků.
■V
 ýběry při testech kontrol.
■V
 ýběry pro odhad hodnot.
■V
 ýběry pomocí peněžní jednotky
(metoda MUS neboli PPS).
■ Nestatistické metody výběru
a zpracování výsledků.
■ Strukturovaný přístup
k nestatistickým metodám –
stratifikace.
■ Zpracování výsledků při
stratifikaci.

»
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Časový rozvrh

09.00–12.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 243

č t v r t l e t n í k če sk é h o i n s t i t u t u i n t er n í ch au d i to r ů

2|2019

Ročník 23, číslo 2–2019 (92)

Pro všechny úrovně

 onitoring právních předpisů
M
a uznávaných standardů.
■ Povinnosti Compliance ve vztahu
k vnitřním předpisům.
■ Kontrolní činnosti Compliance.
■ Informační povinnosti.
■V
 yřizování stížností a reklamací.
■V
 edení evidencí.
■V
 edení záznamů o činnosti,
zprávy o činnosti.

Určeno pro

Časový rozvrh

■

Dvoudenní seminář
Přednášející

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

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

09.00–16.00

č t v r t l e t n í k če sk é h o i n s t i t u t u i n t er n í ch au d i to r ů

3|2019

Ročník 23, číslo 3–2019 (93)

Cíl semináře

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

 o všechno od Compliance
C
očekávat.
■ Účel a zaměření funkce
Compliance u jednotlivých typů
finančních institucí.
■ Organizační a personální
požadavky na Compliance
u jednotlivých typů institucí.
■V
 ztah Compliance
k managementu.
■ Náplň Compliance – celková
charakteristika.
■V
 ztah Compliance k předpisům
proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti (AML).
■V
 ztah Compliance k řízení rizik.
■V
 ztah Compliance k zajištění
právních služeb.
■

Personální situace v útvarech interního auditu

č t v r t l e t n í k če sk é h o i n s t i t u t u i n t er n í ch au d i to r ů

Ročník 23, číslo 4–2019 (94)

»

4|2019

3 900 (s DPH 4 719)
4 600 (s DPH 5 566)
cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Personální
a organizační
audity

Audit AML

Veřejné
zakázky malého
rozsahu

20 244

20 245

8. října 2020

 ráce s výsledky a závěry
P
personálních a organizačních
auditů.
■ Ukázky závěrů a doporučení
personálního a organizačního
auditu.

9. října 2020

Časový rozvrh

Pro všechny úrovně.

■

Přednášející

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group
Úroveň

Pro všechny úrovně

09.00–16.00

Určeno pro

Seminář je určen vnitřním
auditorům, specialistům
a manažerům personálního
řízení, organizačního rozvoje
i dalších oblastí zabývajících se
zdokonalování řízení a vnitřního
uspořádání organizace či
zvyšováním kvality lidských zdrojů,
a to jak v rámci soukromé sféry, tak
i veřejné zprávy.

Přednášející

Mgr. Stanislav Klika, CRMA
BDO Audit
Úroveň
Určeno pro

Časový rozvrh

09.00–16.00

Cíl semináře

Účastníci se seznámí s právním
rámcem prevence praní špinavých
peněz a financování terorismu
a s připravovanými legislativními
změnami.
Osvojí si dovednosti pro přípravu
a úspěšné provedení auditu AML.

Seminář se zaměřuje na cíle,
metody, organizaci i závěry
a doporučení personálních
a 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.
 íle a význam personálních
C
a organizačních auditů.
■ Druhy personálních
a organizačních auditů a jejich
rozdíly.
■ Důvody a předpoklady pro
uskutečnění personálních
a organizačních auditů.
■ Metody, nástroje a organizace
personálních a organizačních
auditů.

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

 ávazná pravidla vyplývající
Z
z Metodického pokynu pro
oblast zadávání zakázek pro
programové období 2014–2020
(spolufinancované VZMR).
■ Obecný postup zadavatele.
■ Příklady z praxe – posouzení
pochybení zadavatele.
■

Přednášející

JUDr. Lenka Matochová
Ing. Markéta Ajmová
Ministerstvo pro místní rozvoj
Úroveň

Pro všechny úrovně

Časový rozvrh

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.

09.00–14.00

Seminář seznámí účastníky
s problematikou „zadávání“
veřejných zakázek malého rozsahu
a s povinnostmi, které ve vztahu
k veřejným zakázkám malého
rozsahu vyplývají:
Ze zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
(ZZVZ).
Z metodik k ZZVZ.
Z Metodického pokynu pro oblast
zadávání zakázek pro programové
období 2014-2020.

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.

■

9. října 2020

Cíl semináře

Obsah

Obsah
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V
 ysvětlení 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.
■

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

»

20 246

»

Obsah

Veřejné zakázky malého rozsahu:
■ Závazná pravidla vyplývající
ze zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek
(nespolufinancované VZMR).
■ Pravidla plynoucí z metodických
dokumentů k VZMR.

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

»

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)
cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Zákon o kontrole
se zaměřením
na protokol
o kontrole
a kontrolní
zjištění

Využití
myšlenkových
map při analýze
dat a popisu
procesů

Audit
integrovaného
systému řízení
informačních
a komunikačních
technologií

Podvod, aneb
auditore
na slovíčko

9. října 2020

9. října 2020

19. října 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

JUDr. Ing. Zdeňka Liv Prokšová
Nejvyšší kontrolní úřad

RNDr. Alex Vinšů

Ing. Jiří Štěrba

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Základní, není požadována žádná
speciální znalost

Pro všechny úrovně

20 247

Pro začátečníky i pro pokročilé

20 248

Určeno pro

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.

Seminář je vhodný pro interní
auditory ze všech oblastí.

Cíl semináře

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

 ůsobnost zákona.
P
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

Cíl semináře

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

Pojem myšlenkové mapy.
V
 ýznam myšlenkových map.
■ Jak mapy vytvářet.
■ Klasická cesta – papír, tužky
a pastelky, další média.
■ Digitální cesta – software,
dotyková zařízení, ukázky.
■ Doporučené postupy, zkušenosti.
■ Předvedení techniky.
myšlenkových map na příkladech.
■ Analýzy – datové, SWOT, analýza
rizik,…
■ Popisy procesů.
■ Rozhodování.
■ 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.
■
■

20 249

20 250

Určeno pro

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

12. října 2020

Časový rozvrh

Pro všechny úrovně

09.00–16.00

auditory, pracovníky útvaru
informačních a komunikačních
technologií, vedoucí pracovníky
organizací, majitele společností

■

Přednášející

Ing. Martin Dohnal
innogy

J ak přijít na podvod
ve společnosti – praktický
seminář.

Časový rozvrh

09.00–12.00

Úroveň
Určeno pro

Seminář je určen pro interní
auditory a další vedoucí pracovníky
bez rozdílu druhu společnosti
(komerční i veřejný sektor).

Cíl semináře

Cíl semináře

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

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.
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.
V neposlední řadě si účastníci
budou moci vyzkoušet tři praktická
cvičení v oblasti identifikace
podezření na podvodné jednání.

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.

Obsah

V
 ymezení pojmů etika a podvod
ve společnosti.
■ Standardy IA a přístupy
k hodnocení rizika podvodu.
■ Interní auditor a vyšetřovatel
podvodů – rozdíly, synergie.
■

Časový rozvrh

09.00–12.00

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

52

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

»

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)
cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Podvod, aneb
auditore, co
s tím?

Jak zapojit funkci
compliance
do vnitřního
kontrolního
systému
organizace

Reflexe
aktuálních trendů
při dohledu
a regulaci
v oblasti AML/CFT
na národní a EU
úrovni

Prověření
vnitřního
řídicího
a kontrolního
systému

12. října 2020

13. října 2020

13. října 2020

19. října 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Kateřina Schovánková Nejedlá,
CIA
innogy

JUDr. Pavel Koukal
Rödl & Partner
Pro všechny úrovně

Ing. Martin Fleischmann,
Ph.D., Bc. Martin Mužný MSc.,
Mgr. Kateřina Pscherová,
Česká Národní Banka

Ing. Jan Chmelík, CIA
Česká spořitelna

Úroveň

 lavní oblasti zájmu compliance
H
u obchodních společností
a u dalších organizací.
■ Compliance management systém
(CMS) a jeho propojení s vnitřním
kontrolním systémem organizace.
■W
 histleblowing a další nástroje
využívané v rámci CMS.
■V
 ýznam interní řídící
dokumentace a interních směrnic.
■ Praktické tipy na vzájemné
propojení compliance a vnitřního
kontrolního systému organizace.
Časový rozvrh

Cíl semináře

20 251

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Workshop je určen především
pro interní auditory a další
zaměstnance v oblasti Security
a Compliance, kteří se mohou
podílet na realizaci interního šetření
podvodu.

20 252

20 253

■

Úroveň
Určeno pro

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

09.00–13.00 hod.

Cíl semináře

Seminář 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 poukáže na rozdíly mezi
auditním rozhovorem a rozhovory
během interního šetření včetně
rizik, které hrozí při nesprávně
zvoleném postupu.
Seminář volně navazuje na seminář
Podvod, aneb auditore na slovíčko.

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

Obsah

Cíl semináře

 ozhodnutí o zahájení interního
R
šetření.
■ Sestavení týmu a identifikace
zdrojů pro interní šetření.
■T
 ypy rozhovorů během interního
šetření.
■ Průběh interního šetření, závěry
a vyhodnocení.
■

Určeno pro

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

 avrhované změny v regulaci
N
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.
■

 rávní souvislosti postavení, úlohy
P
a funkce vnitřního kontrolního
systému (VKS) v rámci správy
a řízení obchodních společností
a v řízení příspěvkových
organizací.
■V
 nitřní kontrolní systém a funkce
compliance.
■

20 254

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

V
 nitřní řídicí a kontrolní systém
a jeho prvky.
■ Přístupy k prověření.
Ověření vybraných prvků:
■ kontrolní prostředí,
■ kontrolní činnosti,
■ řízení rizik.
■ Možné chyby a nedostatky.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

Časový rozvrh

09.00–13.00

Časový rozvrh

13.00–16.00

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)
cena člen / nečlen ČIIA
54

»

1 900 (s DPH 2 299)
2 300 (s DPH 2 783)

1 900 (s DPH 2 299)
2 300 (s DPH 2 783)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Pokladna, cestovní
náhrady, autoprovoz,
opravy a udržování,
hospodaření se
zásobami – Interní audit
/ kontrola v subjektech
veřejné správy

Registr smluv
očima auditora

Interní audit
založený
na datové
analytice

EFEKTIVITA,
VÝKONOST A JAK
NEVYHOŘET

21. října 2020

21. října 2020

Přednášející

Přednášející

Mgr Gabriela Tvrdíková, CIA, CFE,
CAMS,
Deloitte

Úroveň

20 255

20 256

20. října 2020

V
 ývojové 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).

20. října 2020

Časový rozvrh

Určeno pro

■

Přednášející

Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce
Úroveň

Pro všechny úrovně.
Základní orientace v procesu
jednotlivých provozních výdajů
vybraných účetních jednotek.

09.00–16.00

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.

Obsah

Přednášející

Bc. Petra Kupská,
DYNATECH
Úroveň

Pro začátečníky/pro pokročilé/Pro
všechny úrovně
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.

»

Časový rozvrh

09.00–15.00

Obsah

V
 nitřní předpisy a dobrá praxe
související s oblastmi pokladní
služby, cestovních náhrad,
autoprovozu, spotřeby materiálu,
oprav a údržby v subjektech
veřejné správy.

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

S eznámení 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.
■V
 yužití datové analytiky pro
posílení vnitřního kontrolního
prostředí (kontinuální
monitoring).
■ Diskuze.
■
■

Časový rozvrh

 ákon o registru smluv.
Z
Povinné subjekty.
■V
 ýjimky ze zákona.
■

09.00–12.00

■

20 258

Ing. Hana Ondrušková
Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Určeno pro všechny.
Cíl semináře

Cílem semináře na zvládat práci
snadněji a efektivněji.
Obsah

J ak se s tím vypřádat, když mi to
padá na hlavu a nevím, co dřív.
■ Když se mi do některých úkolů
smrtelně nechce – prokrastinace
(chronické odkládání některých
nepříjemných nebo zdlouhavých
úkolů).
■ Budování návyků – jak nám
ve skutečnosti návyky naše
každodenní doslova budují nebo
ničí život… a mnohdy o tom
nemáme ani tušení.
■ Nadhled nad stanovováním
priorit – co dělat, když se zdá, že
v životě i v práci je priorita prostě
všechno…
■W
 ork-life balance – jak dát
dohromady rodinu, práci, koníčky
a dokonce i nějaký odpočinek…
■ A spousta dalších „špeků“ o tom,
jak vlastně funguje náš mozek
a jak často sami sebe ženeme
do kouta tím, že se snažíme
nutit ho dělat věci, které prostě
neumí… tedy jak se naučit být
skutečně efektivní na základě
správného použití vlastního
mozku.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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■

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.

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.
Auditorům a kontrolním
zaměstnanců dát praktický
návod jak nastavit a posuzovat
agendy a procesy pokladní služby,
cestovních náhrad a autoprovozu,
hospodaření s materiálem, opravy
a údržbu.

T ypy smluv a jejich uveřejňování.
Publikovaná metadata.
■ Ochrana informací.
■ Sankce.
■T
 ipy a zkušenosti získané v praxi.
■ Informační systém registru smluv.
■ Proces uveřejňování smluv
do registru smluv.
■ Kdy uveřejňovat.
■ Co uveřejňovat.
■ Jak zajistit proces v organizaci.
■ Související oblasti – co
v organizaci nastavit:
■ Organizační nastavení.
■ Oběh účetních dokladů.
■V
 eřejné zakázky.
■ Kontraktace.
■ Kontrola a audit plnění
povinnosti:
■ Registr smluv v rámci vnitřního
kontrolního systému organizace.
■ Interní audit a registr smluv.
■ Uveřejňování smluv pomocí SW
nástrojů.
■

Cíl semináře

Cíl semináře

■

20 257

»

2 300 (s DPH 2 783)
2 900 (s DPH 3 509)

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
57

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

KOMPLEXNÍ
ŘÍZENÍ RIZIK
OD A DO Z

ERM aneb
řízení rizik
na celopodnikové
úrovni

FMEA –
strukturovaný
nástroj pro
analýzu
procesních rizik

22.října 2020

22. října 2020

Přednášející

Přednášející

Ing. Mgr. Václav Novotný,
Advanced Risk Management

Ing. Jaroslav Maňas

Úroveň

Pro všechny úrovně

20 259

20 260

21. října 2020
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 (analýzy, návrhy,
implementace, konsolidace, audity,
školení) v podnicích a veřejné
správě.
Obsah

 ákladní pojmy, historie vzniku,
Z
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.
Příklad strategie a politiky pro
podnik a veřejnou správu.
■

»
58

 rganizace řízení rizik a její
O
praktická realizace (tj. její prvky,
aktéři a role, náplň činností,
obvyklé zatížení, nezávislost,
vazby na liniové řízení). Styčné
body a spolupráce s IA. Příklad
organizace v podniku a veřejné
správě.
■ Cyklický průběh a fáze řízení rizik,
hlavní procesy a činnosti.
■ Identifikace rizik v praxi (zdroje,
postup, techniky). Katalog rizik.
Praktický příklad katalogu.
■ Analýza rizik a jejich faktorů
(zdrojů, příčin atd.), závislost rizik.
■ Hodnocení a měření významnosti
rizik (kritéria, stupnice, základní
metody).
■ Mapa rizik a její sestavení, grafické
varianty mapy. Případová studie
mapování rizik – podnik / veřejná
správa.
■T
 aktiky 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 (např.
provozních) 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.
■

»

 oporučený postup pro dosažení
D
špičkové úrovně řízení rizik.
■ Audit a hodnocení dosažené
úrovně komplexního řízení rizik –
ukázka z praxe.
■ Praktické zkušenosti
s realizovaných projektů – klíčové
faktory úspěchu a hlavní překážky
implementace, časté mýty a bludy
o rizicích.
■ Doplňkové aktuální informační
materiály ke komplexnímu řízení
rizik.
■

Časový rozvrh

09.00–13.00

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Seminář je určen pro zaměstnance
výrobních firem a firem z oblasti
služeb.
Cíl semináře

Cílem semináře je přiblížit
problematiku nastavení
jednotlivých procesů v systému
řízení rizik. Během semináře budou
diskutovány možné přístupy
k identifikaci a měření rizik, postupy
pro vytvoření katalogu rizik a jeho
praktické využití. Dále bude
diskutováno, jak katalog rizik využít
při průběžném řízení společnosti
a jak za tímto účelem nastavit
interní reporting.
Obsah

E nterprise Risk Management.
Identifikace rizik a tvorba
katalogu rizik.
■ Způsoby měření rizik.
■ Principy řízení rizik.
■ Business Continuity Management.
■ Specifika řízení projektů a jejich
rizik.
■
■

Časový rozvrh

09.00–17.00

20 261

Úroveň
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

Š kolení 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.
■V
 yužití analýzy FMEA v rámci
průmyslových odvětví a praktické
ukázky.
■V
 ysvětlení základních principů
a pravidel analýzyy FMEA.
■ Identifikace, analýza
a vyhodnocení rizik pomocí
nástroje FMEA.
■ Společná praktická část – analýza
procesu pomocí FMEA.
■ Otázky a odpovědi.
■

Časová sleva 15% do 2. 10. 2020.
Množstevní sleva 20 % pro
druhého a každého dalšího z jedné
organizace.

Časový rozvrh

1 390 (s DPH 1 682)
1 890 (s DPH 2 287)

7 500 (s DPH 9 075)
8 500 (s DPH 10 285)

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

09.00–12.00

strana 98–99
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Vyšetřování
podvodů
v rámci
organizace

Marketing
v interním auditu
– uplatnění
zákaznického
přístupu

Krizové plánování
a řízení IT
kontinuity
(Service
kontinuity,
Disaster recovery)

Interní audit
a kontrola
u měst a obcí I.

23. října 2020

26. října 2020

26.–27. října 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Radek Kánský, CIA
České dráhy

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

Úroveň

Pro všechny úrovně

Ing. Květa Balgová
Město Cheb,
Ing. Jaroslava Kopová
Město Šumperk

Určeno pro

Úroveň

20 262

20 263

23. října 2020

 áhrada škody způsobené
N
podvodným jednáním.
■ Procesní opatření pro zamezení
opakovaného výskytu podvodu.
■

Přednášející

Ing. Tomáš Hořejší, CFE
MONETA

Časový rozvrh

Úroveň

09.00–13.00

Pro všechny úrovně

Všechny úrovně

Určeno pro

Určeno pro

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

Interní auditoři veřejného
a soukromého sektoru včetně
vedoucích pracovníků útvarů
interního auditu.

Cíl semináře

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.

Pomoci účastníkům semináře při
aplikaci zákaznického přístupu
v interním auditu.
Obsah

 ákladní marketingové principy,
Z
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?
■V
 ýstupy 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).
■

Obsah

 nti-Fraud management a jeho
A
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.
■

»
60

20 264

Úroveň

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

 ízení kontinuity činností
Ř
organizace a krizové plánování.
■ Popis činností procesu, postup,
potřebné metody.
■V
 yhodnocení 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.

20 265

 astavení finanční kontroly
N
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).
■V
 ýběr vzorku.
■ Audit od A do Z v oblasti vnitřních
předpisů.
■V
 eřejnosprávní kontrola
od A do Z v oblasti FKSP.
■

Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Pro interní auditory a kontrolory
z měst a obcí, kteří vykonávají
interní audity nebo veřejnosprávní
kontroly zřízených příspěvkových
organizací.

Časový rozvrh

1. den: 10.00–16.00,
2. den: 09.00–14.00

Cíl semináře

Posluchači získají znalosti
nezbytné pro orientaci a provádění
interního auditu a kontrol. Součástí
jednotlivých témat budou rovněž
případové studie a praktické
zkušenosti z auditů a kontrol.

■

Časový rozvrh

09.00–16.00

Obsah

S eznámení 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, zákon
o obcích.
■ Seznámení se s právními
předpisy vztahujícími na interní
audit ve veřejné správě, včetně
mezinárodních standardů pro
profesní praxi interního auditu –
dokumentace.
■

Časový rozvrh

09.00–13.00

1 800 (s DPH 2 178)
2 200 (s DPH 2 662)

1 900 (s DPH 2 299)
2 300 (s DPH 2 783)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

»

4 000 (s DPH 4 840)
4 700 (s DPH 5 687)
cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Jak lépe pracovat
s interní
dokumentací,
směrnicemi
a normami

Etické řízení
a tvorba
etického
kodexu
organizace

Jak na audit
procesu
investice?

20 266

20 267

27. října 2020

 ůležité hledisko je z pohledu
D
auditora.
■ Seminář zahrnuje různé příklady.
■T
 ento seminář je akreditován
u Ministerstva vnitra v rámci
vzdělávacího programu Interní
směrnice a práce s nimi.
■

Přednášející

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt;
RNDr. Jiří Weinberger
Úroveň

Pro všechny úrovně

Časový rozvrh

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.

09.00–16.00

20 268

27. října 2020

 rosazování a uplatňování
P
etického kodexu v organizaci.
■ Nejčastější slabiny etických
kodexů.
■ Konkrétní příklady úspěšných
etických kodexů.

29. října 2020

Časový rozvrh

Pro všechny úrovně

■

Přednášející

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group
Úroveň

Pro všechny úrovně

09.00–16.00

Určeno pro

Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ
Úroveň
Určeno pro

Seminář je určen interním
auditorům, manažerům
a specialistům z oblasti
personálního řízení
i všem dalším manažerům
a specialistům zabývajícím se
problematikou společenské
odpovědnosti organizace, etického
řízení či compliance management.

Interní auditoři a další vedoucí
pracovníci bez rozdílu druhu
společnosti (komerční i veřejný
sektor).

Cíl semináře

Cíl semináře

Obsah

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.

Cílem kurzu je seznámit se
s hlavními důvody vedoucími
k prosazování etického řízení,
s nástroji etického řízení,
s obsahem a tvorbou etického
kodexu organizace a jeho
správným tematickým zaměřením,
odpovídajícím potřebám
organizace, i s jeho uplatňováním
a prosazováním.

Obsah

T ypické přínosy a úskalí interních
směrnic (norem).
■V
 ýznam 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.

Na praktických příkladech nastínit
možný přístup k přípravě a realizaci
auditu.
 izikovost procesu investice.
R
Zařazení auditu procesu investice
do plánu činnosti.
■ Definice rozsahu auditu.
■ Příprava auditu.
■V
 ýkon auditu – využití auditních
technik.
■ Posouzení účinnosti prvků VKS
procesu investice.
■ Formulace a komunikace
výsledků auditu.
■ Monitoring plnění nápravných
opatření.
■
■

Obsah

E konomika a etika, podniková
etika a etické řízení organizace.
■ Nástroje etického řízení.
■V
 ýznam a cíle etických kodexů.
■ Zaměření, obsah a struktura
etického kodexu organizace.
■ Jak etický kodex organizace
vytvořit.
■

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

62

(Certifikovaný
interní auditor)

Cíl semináře

■

»

Přípravný
kurz
ke zkouškám
CIA

Časový rozvrh

09.00–16.00

»

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

strana 110
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Jak na audit
vnitřního
kontrolního
systému
u příspěvkových
organizací bez
auditora?

Jak přistoupit
k auditu vyhlášky
č. 82/2018 Sb.
o kybernetické
bezpečnosti

Pokročilý
reporting – MS
Excel a doplněk
PowerPivot

Průběh
veřejnosprávní
kontroly
v režimu zákona
o kontrole

30. října 2020

2. listopadu 2020

20 269

20 270

29. října 2020

F ormalizované nastavení VKS,
úprava odpovědností, zásad
a postupů.
■ Hodnocení účinnosti VKS interním
auditem:
■ posouzení souladu,
■ naplňování kritérií účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti.
■ Příklady interního auditu souladu
nastaveného VKS.
■ Předběžná řídící kontrola příjmů.
■ Předběžná řídící kontrola výdajů.
■ Průběžná a následná řídící
kontrola.
■ Dodržování 3E, vyloučení nebo
zmírnění rizik.
■

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.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Přednášející

Přednášející

Ing. Tomáš Krejčí
NÚKIB

RNDr. Alex Vinšů

Úroveň

Pokročilejší uživatelé (práce s daty
v MS Excel)
Určeno pro

Časový rozvrh

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

 vod do problematiky.
Ú
■ Audit organizačních opatření.
■ Audit technických opatření.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

 rávní požadavky na vnitřní
P
kontrolní systém organizací VS
a jeho hodnocení.

»
64

20 272

 ategorie funkcí.
K
Základní funkce.
■ CALCULATE.
■ RELATED.
■ funkce pro datum a čas.
■ filtry.
■ Příklady, diskuse, informační
zdroje.

Obsah
■

20 271

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

■
■

Úroveň

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.

09.00–16.00
Maximální počet účastníků 15.
Posluchači si přinesou
vlastní notebook s MS Excel
(doporučena verze 2013 a novější)
a nainstalovaným doplňkem MS
PowerPivot.

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

S eznámení s doplňky v MS Excel,
PowerPivot, režimy zobrazení.
■ Definice dat.
■ Připojení k datům, relace mezi
tabulkami.
■ Datový model.
■ Aktualizace.
■V
 ýpočetní pole, přidání sloupce.
■ Standardní agregace.
■ Jazyk DAX, syntaxe.
■ Funkce jazyka DAX, srovnání s MS
Excel.
■ Princip kontextu – zejména pro
CALCULATE.
■ Definice míry.
■V
 yzkoušení na připravených
datech.
■

»

4. listopadu 2020

Obsah

Systém finanční kontroly.
V
 ybraná 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

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

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

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
65

Webinář

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Krizové řízení
v základním
náhledu

Audit systému
řízení bezpečnosti
informací
v organizaci –
případová studie

Vedení
zaměstnanců

Jak sdělovat
kritiku

Člověk –
největší
bezpečnostní
riziko

Audit fyzické
bezpečnosti

5. listopadu 2020

5. listopadu 2020

5. listopadu 2020

6. listopadu 2020

6. listopadu 2020

9. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Radek Ščotka, MBA
Argeus

Ing. Klára Sýkorová,
Generální finanční ředitelství

PhDr. Luděk Vajner

Ing. Hana Ondrušková

Mgr. Radek Kučera

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Ing. Jan Chmelík, CIA
Česká spořitelna

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně

Pro začátečníky/mírně pokročilé.

Pro všechny úrovně

Začátečníci i pokročilí

Pro všechny úrovně.

Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

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.

Auditory, manažery, majitele firem,
personální manažery, studenty
managementu.

Všechny.

Interní auditory, interní
vyšetřovatele, vyšetřovatele
podvodů v organizaci.

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

Cíl semináře

Cíl semináře

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.

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

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

Seznámit se základními oblastmi
a postupy při auditu fyzické
bezpečnosti v organizaci.

20 273

20 274

Obsah

 roblematika bezpečnosti
P
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.
■

Obsah

 o představuje krizové řízení.
C
■ Krize v mnoha podobách.
■ Krizový zákon č. 240/2000 Sb.,
Zákon o krizovém řízení.
■ Rizika.
■ Prevenční povinnosti a opatření.
■ Aktuální stav.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

Časový rozvrh

20 275

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.

20 276

Cíl semináře

Cílem semináře je zvládnout
obtížné téma jako je kritika
a sdělování nepříjemných zpráv.
A to tak, aby celá věc k něčemu
vedla a nevyvolávala pouze
negativní reakce protistrany.
Obsah

J ak sdělovat kritiku a nepříjemné
zprávy tak, abychom docílili
posunu a pokud možno
minimalizovali negativní reakce
lidí.
■ Jaké jsou nejčastější chyby při
sdělování kritiky a jak se jim
vyhnout.
■ Jak se také naučit chválit a zvládat
vyváženost auditní zprávy
i komunikace.
■ Pro auditory je toto téma obvykle
alfa a omega.
■

Obsah

 ole manažera – sebehodnocení.
R
Styly vedení (autoritativní,
participativní, delegování,
koučování).
■ Motivování zaměstnanců.
■ Zpětná vazba, hodnocení
výkonnosti.
■T
 ypy podřízených a jak je vést.
■T
 ypy rozhovorů v manažerské
praxi.
■
■

Každá část bude řešena formou
konkrétních případových studií,
na kterých se účastníci budou učit.

20 277

Obsah

T ypologie pachatelů trestné
činnosti.
■V
 ybrané kriminologické teorie.
■ Kriminalita „bílých límečků“.
■ Příprava investigativního
interview.
■V
 edení investigativního interview.
■ Chyby a omyly při vedení
interview.
■ Případové studie.
■

Časový rozvrh

Časový rozvrh

09.00–14.00

09.00–12.00

20 278

Úroveň

Pro všechny úrovně
Interní auditory a další pracovníky
odpovědné za uvedenou oblast.

Obsah

 ákladní oblasti pro audit.
Z
Fyzické zabezpečení.
■ Režimová opatření.
■ Postupy pro ověření.
■
■

Časový rozvrh

09.00–12.00

09.00–14.00

Časový rozvrh

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

2 100 (s DPH 2 541)
2 600 (s DPH 3 146)

1 390 (s DPH 1 682)
1 890 (s DPH 2 287)

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

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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09.00–13.00

67

Webinář

Webinář

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Měření
a zvládání rizik

Jak využít
pravidlo 80/20

Etika pro
interní
auditory

Příklady řízení
rizik a interního
auditu v praxi

 patření pro zvládání rizik
O
(preventivní a následná opatření).
■ Nově se objevující a neočekávaná
rizika.
■ Praktické zkušenosti, diskuse,
závěr.

11. listopadu 2020

11. listopadu 2020

11.–12. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group

Dr. Antonín Šenfeld, CIA
AXA

Úroveň

Úroveň

Časový rozvrh

Pro všechny úrovně

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Určeno pro

Všem, kteří se zamýšlejí nad tím,
jak zvýšit efektivitu své práce, jak
lépe nakládat s časem i jak využít
důležité pravidlo, jež dává návod,
jak se lépe vyrovnávat s tlaky
moderního života.

Seminář je určen všem interním
auditorům a zájemcům o profesi
interního auditu.

20 279

20 280

10. listopadu 2020

■

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.

09.00–12.00

Cíl semináře

Cíl semináře

Pravidlo 80/20, které lze bez
přehánění označit za jeden
z nejjednodušších i nejúčinnějších
návodů k jednání i myšlení,
říká, že osmdesát procent úsilí,
které v nejrůznějších oblastech
vynakládáme, přináší jen dvacet
procent výsledků, kterých jsme
na jeho základě dosáhli. Cílem
semináře je ukázat, kdy a jak toto
pravidlo uplatnit.

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

Obsah

 vod – základní pojmy, riziko,
Ú
škály, klasifikace.
■ Měření významnosti rizik, hlavní
techniky, mapa rizik.
■ Kvalitativní měření rizik,
skupinové expertní hodnocení.
■ Kvantitativní měření rizik,
simulační techniky, Monte-Carlo.
■V
 ícekriteriální hodnocení
významnosti rizik.
■ Postupy zvládání rizik.
■T
 aktiky možných zvládání rizik.
■ Motýlkový diagram, koncept
a realizace.
■

»
68

 ravidlo 80/20 – příklady z praxe.
P
■ Pravidlo 80/20 v osobním životě.
■ Jak pravidlo 80/20 uplatňovat.
■

Časový rozvrh

09.00–11.00

20 281

Cíl semináře

Cílem webináře je
představit pravidla
jednání Etického kodexu
IIA na příkladech z praxe.
Absolvováním webináře získají
držitelé certifikací IIA 2 hodiny CPE
v oblasti etiky.
Obsah

E tika – základní definice
a východiska.
■ Etika v interním auditu – struktura
Etického kodexu IIA, 4 zásady.
■ Jednotlivá pravidla jednání
Etického kodexu IIA a jejich
diskuze s využitím příkladů
z praxe:
■ Integrita.
■ Objektivita.
■ Důvěrnost.
■ Kompetentnost.
■

Časový rozvrh

13.00–15.00

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 282

 řípady selhání rizik.
P
Dokumentace interního auditora.
■ Softwary pro řízení rizik a pro
provádění interních auditů.
■

Dvoudenní seminář

■

Přednášející

Ing. Radek Ščotka, MBA,
Argeus

Časový rozvrh

09.00–16.00

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

 ízení rizik nadnárodních firem
Ř
versus státní instituce.
■ Příklady z praxe.
■ Strategie řízení rizik a risk apetite
na studiích různých institucí.
■ Provázanost risk managementu
a interního auditu.
■ Nesprávné nastavení Risk
Managementu.
■

»

4 000 (s DPH 4 840)
4 700 (s DPH 5 687)
cena člen / nečlen ČIIA
69

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Schvalování
výdajů
příspěvkové
organizace

Správa dokumentů
ve spisové službě
z pohledu
interního
auditora

ZVLÁDÁNÍ
VYPJATÝCH
SITUACÍ + ŘEŠENÍ
PŘÍPADŮ Z PRAXE

Změny zákona
o zadávání
veřejných
zakázek

13. listopadu 2020

13. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

Ing. Hana Ondrušková

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

20 283

20 284

12. listopadu 2020

Pro všechny úrovně

 ákladní druhy výdajů
Z
příspěvkových organizací
z hlediska zdrojů krytí.
■ Investiční výdaje (schvalování,
dodržování rozpočtové kázně).
■ Časté chyby při schvalování
výdajů příspěvkových organizací.

Určeno pro

Časový rozvrh

■

Přednášející

Ing. Petr Sikora
Úroveň

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

09.00–14.00

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).

 kládání dokumentů/spisů
U
do spisovny i v elektronickém
systému spisové služby.
■V
 yřazování 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.
■

Přednášející

Ing. Martina Křešťáková
Městská část 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.

Výklad bude doplněn řadou
příkladů z praxe.
Časový rozvrh

09.00–12.00

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

S pisová 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 el. dokumentů
v souladu s eIDAS.
■ Zákon o právu na digitální služby.
■ Průběžné vyřizování dokumentů/
uzavírání spisů.
■ Přidělování správných spisových
znaků.
■

 rávní rámec, novinky a změny
P
v legislativě.
■V
 eřejné výdaje.
■ Osoby zajišťující předběžnou
kontrolu výdajů.
■ Schvalování budoucích výdajů
(schvalovací postupy v roce 2021).
■ Následná kontrola výdajů (interní
a externí).
■

2 100 (s DPH 2 541)
2 600 (s DPH 3 146)
cena člen / nečlen ČIIA

70

12. listopadu 2020

Cíl semináře

Obsah

»

20 285

»

Úroveň

Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Určeno pro všechny.
Cíl semináře

Cílem semináře se zvládnutí
nepříjemných situací s větší lehkostí
a jistotou.
Obsah

J ak zvládnout to nejdůležitější
– aby nám nebouchly nervy –
zvládání vlastních emocí.
■ Co dělat, když bouchly nervy
tomu druhému – práce
s agresorem, řešení konfliktu.
■ Nejčastější chyby při náročných
jednáních a konfliktních situací.
■ Prevence konfliktů
a nepříjemných situací – jak
překonat „dusno“.
■ Ideální forma kurzu je taková, že
účastníci sami na začátku přijdou
se situacemi, které by rádi řešili.
■ Pokud budou zájemci, můžeme
klidně i tyto situace trénovat.
■

Časový rozvrh

09.00–14.00

20 286

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

 ostupná účinnost jednotlivých
P
ustanovení ZZVZ.
■ Pravidla nákupu tzv. čistých
automobilů.
■ Ústavní soud: zrušení poplatku
za podnět k ÚOHS.
■ Co musí být opraveno.
■T
 echnická novela ZZVZ, význam
jednotlivých změn.
■ Pravidla pro elektronickou
fakturaci za veřejné zakázky.
■ Předkládání dokladů v zadávacím
řízení podle nové právní úpravy.
■ Dopad do praxe zadavatelů
a kontrolních subjektů.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

2 100 (s DPH 2 541)
2 600 (s DPH 3 146)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
71

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit
inventarizace
majetku
a závazků–
případová
studie

Veřejnosprávní
kontrola
– tvorba
protokolu

Veřejnosprávní
kontrola
hospodaření
příspěvkových
organizací
zřizovatelem

Hospodaření
a nakládání
se státním
majetkem

13. listopadu 2020

13. listopadu 2020

18. listopadu 2020

20 287

Přednášející

Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA
Památník národního písemnictví
Úroveň

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

 rávní rámec inventarizace
P
(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.
■ Postupy při provádění auditu.
■ Auditní zjištění a doporučení.
■

20 288

20 290

 okladní a bankovní doklady.
P
Zákonné fondy.
■ Majetek organizace
a inventarizace.
■ Personální záležitosti, pracovní
cesty.
■
■

18. listopadu 2020

 ontrolní činnost při hospodaření
K
s majetkem státu.
■ Dotazy a diskuse.
■

Přednášející

Přednášející

Ing. Květa Balgová
Město Cheb

Ing. Květa Balgová
Město Cheb

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně

Pro všechny úrovně

Určeno pro

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.

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

Cíl semináře

Seznámení s procesy
veřejnosprávní kontroly (zahájení,
průběh, seznámení s výsledky,
vypořádání námitek proti
protokolu, ukončení kontroly)
a tvorba protokolu.

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.

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

Obsah

Obsah

 lánování kontrol, seznamování
P
s výsledky zřizovatele, porušení
rozpočtové kázně.
■ Proces veřejnosprávní kontroly
(zahájení, průběh, seznámení
s výsledky, vypořádání námitek
proti protokolu, ukončení
kontroly).
■T
 vorba protokolu.

Časový rozvrh

10.00–15.00

Přednášející

Mgr. Ing. Petr Vácha, LL.M., MBA

Časový rozvrh

Úroveň

09.00–15.00

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

■

Časový rozvrh

09.00–12.00

Časový rozvrh

09.00–13.00

1 800 (s DPH 2 178)
2 200 (s DPH 2 662)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

72

20 289

 lánování kontrol, seznamování
P
s výsledky zřizovatele, porušení
rozpočtové kázně.
■ Proces veřejnosprávní kontroly
(zahájení, průběh, seznámení
s výsledky, vypořádání námitek
proti protokolu, ukončení
kontroly).
■ Kontrola činnosti příspěvkové
organizace:
■ Ustanovení zřizovací listiny
a jejich dodatků.
■ Smluvní vztahy, přijaté dary.
■ Hospodářská činnost, účetnictví,
objednávky, faktury.

 vod do problematiky
Ú
hospodaření a nakládání se
státním majetkem.
■V
 ybrané 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.

■

■

»

2 000 (s DPH 2 420)
2 500 (s DPH 3 025)
cena člen / nečlen ČIIA

»

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)
cena člen / nečlen ČIIA
73

Webinář

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Audit IT
bezpečnosti
– Základy,
terminologie,
normy
a doporučení

Audit IT
bezpečnosti –
Audit uživatelů
a zařízení v síti

Metodika ITIL®4
řízení IT služeb +
novinky

Audit vnitřní
komunikace
v organizaci

18. listopadu 2020

19. listopadu 2020

19. listopadu 2020

19. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Ing. Tomáš Luňák
Alphaserver

Ing. Tomáš Luňák
Alphaserver

Vladimír Krůta, Dipl. Mgmt

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group

Úroveň

Úroveň

Pro začátečníky. Základní úroveň
práce s operačním systémem Linux
výhodou.

Pro začátečníky. Základní úroveň
práce s operačním systémem Linux
výhodou.

Určeno pro

Určeno pro

Seminář je určen zejména pro
auditory, kteří mají povinnost či
zájem o auditování IT prostředí, ale
nevědí, kde začít a jakým směrem
se vydat.

Seminář je určen zejména pro
auditory, kteří mají povinnost či
zájem o auditování IT prostředí, ale
nevědí, kde začít a jakým směrem
se vydat.

Cíl semináře

Cíl semináře

Cílem semináře je seznámit
účastníky se základní principy IT
bezpečnosti, a především ukázat
dostupné normy a směrnice, které
lze při auditu použít. Dále objasnit,
co to je IT bezpečnost, dle čeho ji
auditovat a o co se v auditu opřít.

Cílem semináře je seznámit
účastníky se základními oblastmi,
které by každá společnost
z hlediska IT bezpečnosti, měla
mít zajištěné (důsledná správa
uživatelů, asset management
a antivirová ochrana).

Obsah

Obsah

IT bezpečnost – důvěrnost,
dostupnost a integrita.
■ Co je nutné zabezpečit.
■ Dokumentace, směrnice
a procesy.
■ Norma ISO 2700x.
■ Zákon o kybernetické
bezpečnosti.
■ Co to je ISMS.
■ Přehled doporučené a potřebné
dokumentace.

 roč je nutné provádět pravidelný
P
audit uživatelů.
■ Jaká vstupní data si pro audit
vyžádat.
■ Excel Workshop: normalizace
a čištění dat.
■ Excel Workshop: porovnání
jmenných seznamů.
■ Jak provádět seznam serverů,
jak by Asset management měl
vypadat.
■ Proč je důležitá antivirová
ochrana a proč vás samotný
antivirus dnes již neochrání.

■

Časový rozvrh

09.00–12.00

V případě
registrace
t interních
auditorů,
z. s. na všechny
3 webináře „Audit IT bezpečnosti“
městí 3,
120 00
Praha
získáte
20%
slevu.2
w.interniaudit.cz

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)
cena člen / nečlen ČIIA
74

20 292

■

Časový rozvrh

09.00–12.00

20 293

mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

20 291

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)
V případě registrace na všechny
3 webináře „Audit IT bezpečnosti“
získáte 20% slevu.

20 294

Úroveň

Určeno pro

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
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

strana 116

cena člen / nečlen ČIIA

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

Časový rozvrh

09.00–16.00

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.

mezinárodní rámec
profesní praxe
interního auditu

 řehled metodického rámce ITIL®.
P
Novinky – verze ITIL 4.
■ Service Value System a jeho
komponenty.
■ Rozdíly mezi verzemi 3 a nové
verze 4.
■ Procesní řízení v IT službách vs.
praktiky (nově).
■ Co obnáší moderní IT Service
Management.
■ Nové certifikační schéma.
■ Příklady z praxe.
■ Aktuální novinky (ITIL 4 vydávaný
postupně formou „Agile“).
■

„Systémové“

a „měkké“
komunikační bariéry.
■ Metody a organizace auditu
vnitřní komunikace.
■ Závěry a doporučení auditu
vnitřní komunikace.
■

Obsah

V
 ýznam, cíle a funkce auditu
vnitřní komunikace.
■V
 ýchodiska auditu vnitřní
komunikace – na co by se měl
audit vnitřní komunikace zaměřit.
■ Komunikační bariéry v organizaci,
jejich druhy a příčiny.
■

2017

INTERNATIONAL PROfEssIONAL
PRAcTIcEs fRAmEwORk (IPPf)

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Co by auditor
měl znát před
auditem řídicího
a kontrolního
systému

Audit IT
bezpečnosti
– Fyzická
bezpečnost,
vzdělávání
uživatelů
a antiviry

Způsobilost
výdajů v ESIF, aneb
co by auditorovi/
kontrolorovi
nemělo uniknout

Průběh
kontroly
u příjemců
dotací v roce
2020

20. listopadu 2020

20. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

Ing. Tomáš Luňák
Alphaserver

Ing. Ondřej Hartman
EY

Úroveň

Úroveň

Pro začátečníky. Základní úroveň
práce s operačním systémem Linux
výhodou.

Pro všechny úrovně

20 295

20 296

19. listopadu.2020

■

Přednášející

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

 odnocení souladu nastaveného
H
systému ŘKS, úloha IA při
hodnocení, posouzení vyzrálosti
systému.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Pro všechny úrovně
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.

Určeno pro

Seminář je určen zejména pro
auditory, kteří mají povinnost či
zájem o auditování IT prostředí, ale
nevědí, kde začít a jakým směrem
se vydat.
Cíl semináře

Cílem semináře je vysvětlit
účastníkům důležitost logování,
vzdělávání uživatelů, testování
IT bezpečnosti a seznámit je se
základy fyzické bezpečnosti IT
prostředků.
Obsah

 abezpečení přenosných zařízení
Z
(notebook, mobil, kensington).
■ Zabezpečení přenosných médií
(zakázání USB, šifrované flash
disky).
■ Zabezpečení tisků a dokumentů.
■ Zabezpečení serveroven.
■ Kamerové systémy (aktivní vs.
Pasivní ochrana) a GDPR.
■V
 zdělávání uživatelů.
■T
 estování plánů obnovy, BCM a DR.
■ Penetrační testy a sociální
inženýrství.
■

Obsah

Východiska pro nastavení ŘKS
v rámci organizace, společné
zásady různých modelů.
■ Formální nastavení ŘKS
v organizaci, struktura,
odpovědnosti a politiky.
■V
 ýkon ŘKS, auditní stopy,
reporting orgánům korporace /
vedení organizace.
■

Časový rozvrh

09.00–12.00
V případě registrace na všechny
3 webináře „Audit IT bezpečnosti“
získáte 20 % slevu.

»
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2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 297

20 298

 ěkteré druhy výdajů a jejich
N
nástrahy.
■ Průběh auditu projektu a častá
pochybení.
■

Časový rozvrh

09.00–15.00

20. listopadu 2020
Přednášející

Ing. Miroslava Pýchová
Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Pracovníky, kteří provádějí kontroly
u různých typů příjemců dotací.
Zúčastnit se mohou také kontrolovaní.

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

Předání praktických zkušeností
z dlouholetého výkonu kontroly
na místě, příklady zjišťovaných
nedostatků.
Obsah

Cíl semináře

Opakování úspěšného semináře,
aktualizováno:
■ Konkrétní postup kontroly
u příjemců dotací, příspěvků
a návratných finančních výpomocí.
■V
 ýběr kontrolní akce a příprava
na kontrolu.
■V
 yžádané dokumenty ke kontrole.
■ Způsoby účtování příjemců dotací.
■ Co je nutno vědět o příjemcích
veřejné finanční podpory – spolky,
pobočné spolky, nadace, obecně
prospěšné společnosti, obchodní
korporace aj. právnické osoby
(statutární orgán, prokázání právní
osobnosti, zápisy do veřejných
rejstříků), změny na základě
občanského zákoníku a dalších
zákonů.
■ Porušení rozpočtové kázně a další
zjišťované nedostatky.
■ Příklad struktury a formulací
v protokolu o kontrole u příjemce
dotací.

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

 ámcový úvod do metodického
R
prostředí ESIF.
■ Detailnější okénko do kontrolního
prostředí v ESIF.
■ Požadavky na způsobilé
výdaje v případě úplného
i zjednodušeného vykazování.
■

Časový rozvrh

09.00–14.00

»

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

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

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

Webinář

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Účetní výkazy
– základ pro
datovou
analýzu

Audit krok
za krokem
v souladu
s požadavky
Standardů pro IA

Konec nejistoty
s GDPR aneb
obstáli byste při
kontrole Úřadu
pro ochranu
osobních údajů?

23. listopadu 2020

23. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA
Eurodan

Mgr. Stanislav Klika, CRMA;
Ing. Roman Mrkvička
BDO Audit

20 299

20 300

20. a 23. listopadu 2020

 ravidla konstrukce účetní
P
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).
■

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.

Pozn.:
Dobrá znalost postupů účtování
organizací veřejného sektoru není
potřebná.
Časový rozvrh

20. 11. 2020 09.00–11.00;
23. 11. 2020 12.30–17.00

Určeno pro

Interní auditoři.
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.
 čemu jsou IA užitečné
K
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

V
 lastnosti a porovnání účetních
a rozpočtových dat.

09.00–12.00

»
78

Pro všechny úrovně.

Obsah

Obsah
■

Úroveň

20 301

Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Ředitele, manažery, GDPR
a compliance specialisty, právníky,
IT, HR, marketingové odborníky,
interní auditory.

č e s k ý

i n s t i t u t

i n t e r n í c h

m e z i n á r o d n í

a u d i t o r ů

k o n f e r e n c e

Budoucnost interního auditu
hodnota, transParentnost, resPekt
Praha 15 —16 /10 / 2 0 2 0

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.
■ Jaké sankce hrozí za nedodržení
GDPR a jaké pokuty už byly
uloženy.
■V
 čem se nejčastěji chybuje.

w w w . c i i a c o n f e r e n c e . c o m

Generální Partner

Časový rozvrh

13.00–16.00

2 200 (s DPH 2 662)
2 700 (s DPH 3 267)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

1 190 (s DPH 1 440)
1 590 (s DPH 1 924)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Vnitřní
kontrolní
systém
společnosti
v kostce

Audit a kontrola
veřejných zakázek dle
zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných
zakázek a Metodického
pokynu CHJ č. 3 z r. 2016
Metodika veřejného
nakupování

Whistleblowing v rámci
Vnitřního kontrolního
systému a nové
povinnosti organizací
při zavádění interních
kanálů pro oznamování

Havarijní plány
v kostce

24. listopadu 2020

24. listopadu 2020

Přednášející

Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně

Pro účastníky, kteří znají proces
zadávání VZ

20 302

Určeno pro

Interní auditoři a další vedoucí
pracovníci bez rozdílu druhu
společnosti (komerční i veřejný
sektor).
Cíl semináře

Poskytnout návod k možnému
přístupu k hodnocení vnitřního
kontrolního systému společnosti
optikou interního auditu.
Obsah

 izikovost procesů ve společnosti.
R
Prvky vnitřního kontrolního
systému.
■ Kritéria hodnocení zjištění.
■ Kritéria hodnocení úrovně
vnitřního kontrolního systému.
■ Komunikace s managementem.
■
■

Časový rozvrh

09.00–13.00

20 303

20 304

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

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.

cena člen / nečlen ČIIA
80

Přednášející

JUDr. Pavel Koukal
Rödl & Partner
Úroveň

Pro všechny úrovně

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.

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 r. 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.

Časový rozvrh

09.00–13.00

26. listopadu 2020
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 oblastí
havarijních plánů.
Cíl semináře

Cílem je popsat seznámit
posluchače s problematikou
havarijních plánů, s procesy
identifikace havarijních rizik
organizace, umožnit základní
náhled na odpovědnost
managementu. Cílem je obeznámit
účastníky s nastavováním, řízením
havarijních plánů a jak řídit
organizaci v krizovém stavu.
Obsah

 avarijní stav.
H
Identifikace havarijních rizik.
■ Odpovědnost za procesy.
■ Nastavení havarijních plánů.
■ Řízení havarijních stavů.
■ Havarijní plánování a havarijní
plán.
■
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

Obsah
■

 ozbor zásadních ustanovení
R
Metodického pokynu CHJ č. 3

»

W
 histleblowing jako nástroj
interní a externí komunikace –
způsoby zavádění a praktického
fungování.
■ Interní kanály pro oznamování
protiprávního jednání.
■ Ochrana oznamovatelů a zákaz
tzv. odvetných opatření.
■W
 histleblowing – 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.     
■

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

Obsah

1 390 (s DPH 1 682)
1 890 (s DPH 2 287)

25. listopadu 2020

Určeno pro

Určeno pro

■

20 305

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

 vod do problematiky
Ú
whistleblowingu jako nástroje
vnitřního kontrolního systému
a compliance a současně jako
právní povinnosti organizací.

»

1 900 (s DPH 2 299)
2 300 (s DPH 2 783)

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
81

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Veřejnosprávní
kontrola
– Protokol
o kontrole a popis
kontrolních
zjištění

Plány interního
auditu v územní
samosprávě

Provedení
sebehodnocení
interního auditu
s následnou
nezávislou
validací

20 306

20 307

26. listopadu 2020

budou praktické příklady z praxe
a stanoviska Ministerstva vnitra
a Ministerstva financí, které
souvisí s výkonem kontroly.

Přednášející

Ing. Bc. Michal Sklenář
Ministerstvo pro místní rozvoj

Obsah

 ákon č. 255/2012 Sb., o kontrole
Z
(kontrolní řád.
■ 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.
■ Kontrola principů „3E“.
■ Složení kontrolní skupiny, aj.
■

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.

Časový rozvrh

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.

09.00–15.00

Obsah

V
 eřejnosprávní 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
■

»

26. listopadu 2020

Pro všechny úrovně

T vorba 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.

Určeno pro

Časový rozvrh

■

Přednášející

Ing. Eva Klímová,
Městská část Praha 2
Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA
Eurodan
Úroveň

Vedoucí útvaru IA, interní auditoři.

09.00–16.00

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.

Mgr. Stanislav Klika, CRMA
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.

Obsah
■

 astavení IA na úřadech v územní
N
samosprávě, jeho úloha, zaměření
práce a organizace.
■ Strategický, střednědobý a roční
plán auditu, úprava ve vnitřních
předpisech, odpovědnosti
za tvorbu, odsouhlasování,
aktualizaci.

»

Přednášející

Účastníci se seznámí s důvody
a přínosy provádění hodnocení
činnosti interního auditu a rámcem
pro provedení sebehodnocení
interního auditu. Osvojí si
dovednosti pro přípravu a úspěšné
provedení sebehodnocení interního
auditu s následnou nezávislou
validací.

■

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

27. listopadu 2020

Cíl semináře

Obsah

cena člen / nečlen ČIIA
82

20 308

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)
cena člen / nečlen ČIIA

 odnocení kvality interního
H
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
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

09.00–12.00

1 700 (s DPH 2 057)
2 100 (s DPH 2 541)
cena člen / nečlen ČIIA
83

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Program kvality
interního auditu
a jeho využití pro
každodenní práci
auditorů

Trénink
vyjednávání
a komunikace
s komplikovanými
osobami

Jak pohlížet
na zprávy
z externích
auditů kvality
úřadu/
organizace

Rizika při
podvodném
jednání a jak
zvládnout proces
odhalování
podvodů

Audit
přístupových
práv do IT
systémů

27. listopadu 2020

27. listopadu 2020

30. listopadu – 1. prosince 2020

2. prosince 2020

20 309

20 310

27. listopadu 2020

 ole a odpovědnost vedoucího
R
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.
■

Přednášející

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

Pro pokročilé auditory
Určeno pro

Vedoucí interního auditu, senior
auditor

Časový rozvrh

09.00–16.00

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.

Přednášející

RNDr. Hana Žufanová, Ph.D.
Minsterstvo školství, mládeže
a tělovýchovy

Přednášející

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně

Pro všechny úrovně

Určeno pro

Určeno pro

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

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.

Seminář je určen vedoucí
pracovníky, interní auditory, risk
manažery, kontrolní pracovníky.

Obsah

Cíl semináře

Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Obchodníky, manažery, studenty
a všechny, kteří vyjednávají.
Cíl semináře

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

 bsah a forma Programu pro
O
zabezpečení a zvyšování kvality
IA, vazba na proces auditu.
■ Formalizace průběžného
interního hodnocení kvality
činnosti IA, odpovědnosti
a postupy.

Dvoudenní seminář

PhDr. Luděk Vajner

 do jsou komplikované osoby?
K
■ 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.

■

20 312

Přednášející

■

Obsah

20 311

Časový rozvrh

09.00–15.00

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

 vod do problematiky řízení
Ú
kvality organizace/úřadu.
■ Nástroje pro řízení kvality
ve veřejné správě.
■ Normy ISO.
■ Modely EFQM, CAF.
■ Model CSR.
■ Způsoby ověřování implementace
nástrojů kvality v organizaci/
úřadu.
■ Interní ověření.
■ Externí ověření.
■

Časový rozvrh

09.00–15.00

Ing. Radek Ščotka, MBA
Argeus

Cíl semináře

Cílem je vysvětlit si indikátory
podvodného jednání, ukázat
možnosti předcházení
podvodnému jednání a zvládnout
proces odhalování podvodů.
Obsah

 efinice podvodů.
D
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

20 313

Přednášející

Igor Gricinko, MBA, CISA, C|EH, CCSP,
Lucie Kiesewetterová, CISA,
Ing. Michal Hric, CISA
Deloitte
Úroveň

Pro začátečníky nebo mírně pokročilé.
Základní znalost práce s MS Excel
případně MS Acces.
Určeno pro

Seminář je určen pro 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

 roč řídit přístupy?
P
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.
■ Přístupy do aplikací (obecně).
■ Přístupy do databází (obecně).
■ Audit technických účtů.
■ Souhrn: Kde jsou největší rizika?
Jaké jsou nejčastější nálezy? Co
doporučit?
■
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

»
84

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

3 900 (s DPH 4 719)
4 600 (s DPH 5 566)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
85

Webinář

Webinář

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Jak vybrat pro
auditování to
nejdůležitější?

Zákon č. 134/2016
Sb., o zadávání
veřejných
zakázek

ETIKETA pro
každý den a pro
kancelář

Organizační
audit: jak
zvýšit výkon/
snížit náklady
organizace

2. prosince 2020

3. prosince 2020

3. prosince 2020

3. prosince 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

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

Ing. Hana Ondrušková

doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Consilium Group

20 314

Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Interní auditoři a další vedoucí
pracovníci bez rozdílu druhu
společnosti (komerční i veřejný
sektor).

20 315

20 316

Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Na praktických příkladech nastínit
možný přístup k sestavení strategie
interního auditu.

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.

Obsah

Cíl semináře

Cíl semináře

 nalýza organizační struktury
A
společnosti.
■ Parametry hodnocení rizik
procesů ve společnosti.
■ Kapacity interního auditu.
■ Koncepce pokrytí procesů audity
podle rizikovosti.
■ Komunikace s managementem.
■ Nástroje pro prezentaci o plnění
strategie pokrytí procesů.
■

Časový rozvrh

09.00–13.00

 ákladní ustanovení o zadávacích
Z
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.
■V
 yužití jiných osob
a poddodavatelů.
■ Hodnocení (včetně posouzení
mimořádně nízké nabídkové
ceny).
■ Změna závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku.
■

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 za víc než rok účinnosti
ZZVZ vznikla.
Změn, ke kterým v právní regulaci
zadávání veřejných zakázek došlo.

Časový rozvrh

09.00–16.00

Úroveň

Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Určeno pro všechny.
Cíl semináře

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

 řipomenutí základních
P
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

Obsah

 omplexní výklad problematiky
K
zadávání veřejných zakázek podle
zákona o zadávání veřejných
zakázek.
■ Obecná ustanovení o zadávacích
řízeních (zadavatel, dodavatel,
zásady, předpokládaná hodnota,
režim veřejné zakázky, výjimky).
■

1 390 (s DPH 1 682)
1 890 (s DPH 2 287)
cena člen / nečlen ČIIA
86

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

2 400 (s DPH 2 904)
3 100 (s DPH 3 751)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 317

 etody, nástroje a postup
M
organizačního auditu.
■ Práce s výsledky a závěry
organizačního audit.
■ Organizační příčiny
přezaměstnanosti.
■ Ukázky metod, závěrů
a doporučení organizačního
auditu.
■

Úroveň

Pro všechny úrovně.
Určeno pro

Seminář je určen manažerům
a specialistům z oblasti vnitřního
auditu, personálního řízení,
organizačního rozvoje
i dalších oblastí zabývajících se
zdokonalování řízení a vnitřního
uspořádání organizace i snižováním
jejích nákladů.

Časový rozvrh

10.00–12.00

Cíl semináře

Seminář se zaměřuje na cíle,
metody a postupy organizačního
auditu jako nástroje zdokonalování
organizačního uspořádání
soukromých firem i veřejných
institucí. Hlavním cílem tohoto
auditu je posílit výkonnost,
pružnost a zákaznickou orientaci
organizací, podpořit soulad jejich
organizačního uspořádání s jejich
strategií a omezit zbytečné náklady
vyvolané nevhodnou vnitřní
skladbou či přezaměstnaností.
Obsah

Seminář se zabývá i tím, jak správně
stanovit zadání organizačního
auditu, jak formulovat
a prezentovat jeho závěry
a doporučení i jak s nimi dále
pracovat.
Osnova semináře:
■ Cíle a význam organizačního
auditu.

»

890 (s DPH 1 077)
1 190 (s DPH 1 440)
cena člen / nečlen ČIIA
87

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Praktická cvičení
k zakázkám
zadávaným podle
Zákona
č. 134/2016 Sb.

Etický kodex
interního
auditora

Pokročilý
reporting –
MS Power BI
Desktop

Interní audit
a kontrola
u měst a obcí II.

4. prosince 2020

4. prosince 2020

7. prosince 2020

20 318

20 319

20 320

20 321

S truktura sestav – stránky.
Objekty na stránkách.
■ Propojení s daty.
■ Definice filtrů a dalších prvků
na stránkách.
■ Příklady.
■
■

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Mgr. Pavel Bláha
Úřad práce

Ing. Petr Vácha, CIA
ČD Cargo

RNDr. Alex Vinšů

Úroveň

Úroveň

Pro účastníky, kteří znají proces
zadávání VZ

Pro všechny úrovně

Pokročilejší uživatelé (práce s daty
v MS Excel)

Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

Všechny interní auditory.
Etický kodex Institutu interních
auditorů má podporovat etickou
kulturu v profesi interního auditu
a vztahuje se na všechny, kteří
poskytují služby interního auditu.
Od interních auditorů se očekává,
že zásady v něm obsažené budou
dodržovat a uplatňovat.

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/

Obsah

Cíl semináře

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.

Cíl semináře

■

S eznámíme se s Etickým kodexem
a s navazujícími prováděcími
směrnicemi a následně budeme
rozprávět o významu jednotlivých
zásad a o tom, jak je v praxi
dodržovat a uplatňovat.

Časový rozvrh

09.00–14.00

Úroveň

Časový rozvrh

09.00–16.00

7.–8. prosince 2020
Přednášející

Ing. Květa Balgová
Město Cheb,
Ing. Jaroslava Kopová
Město Šumperk
Úroveň

Maximální počet účastníků - 15.

Pro všechny úrovně.

Posluchači si přinesou
vlastní notebook s MS Excel
(doporučena verze 2013 a novější)
a nainstalovaným programem MS
Power BI Desktop. Tento program
lze zdarma stáhnout ze stránky
https://powerbi.microsoft.com/
cs-cz/desktop/.

Určeno pro

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

S eznámení s nástrojem MS Power
BI Desktop.
■ Načtení dat.
■ Připojení k datům – databáze,
excelový soubor, data z webu…
■T
 ransformace vstupních
dat, kontrola, uložení kroků
transformace.
■ Relace mezi tabulkami.
■ Datový model.
■ Sestavy.

 ízení interního auditu a kontrol
Ř
v prostředí obcí a měst.
■ Proces auditu a veřejnosprávní
kontroly (plány, zprávy,
hodnocení kvality, přidaná
hodnota, monitoring nápravných
opatření, roční zprávy, personální
činnost).
■ Audit od A do Z v oblasti spisové
služby.
■V
 eřejnosprávní kontrola
od A do Z v oblasti cestovného.
■

Dvoudenní seminář

Pro interní auditory a kontrolory
z měst a obcí, kteří vykonávají
interní audity nebo veřejnosprávní
kontroly zřízených příspěvkových
organizací.

Časový rozvrh

1 den: 10.00–16.00,
2. den: 09.00–14.00

Cíl semináře

Kurz má za cíl seznámit posluchače
s principy řízení interního
auditu a kontrol, odlišnostmi
v procesu auditů a kontrol,
hodnocením kvality interního
auditu, seznamováním s výsledky,
monitoringem nápravných
opatření, zpracováním ročních
zpráv. Součástí jednotlivých témat
budou rovněž případové studie
a praktické zkušenosti z auditů
a kontrol.

■

Obsah
■

 ozbor zásadních ustanovení
R
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

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

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

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

88

»

Obsah
■

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA

S eznámení 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, zákon
o obcích, mezinárodní standardy
pro profesní praxi interního
auditu.

»

4 000 (s DPH 4 840)
4 700 (s DPH 5 687)
cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

KOMPLEXNÍ
ŘÍZENÍ RIZIK
OD A DO Z

Jak na audit
procesu
údržby?

Správní
řízení podle
správního řádu

Využití
rámce COSO
IC v interním
auditu

10. prosince 2020

11. prosince 2020

14. prosince 2020

Přednášející

Přednášející

Přednášející

Mgr. Petr Barnat, MBA
ČEZ

Mgr. Yvona Pražáková,
Úřad práce

Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICA, CRMA
Eurodan

Úroveň

Úroveň

Úroveň

Pro všechny úrovně

Pro začátečníky i středně pokročilé.

Pro všechny úrovně

 ový pohled na prvky ŘKS
N
prostřednictvím formalizovaných
principů.
■ Hodnocení přiměřenosti
a funkčnosti ŘKS přes
charakteristiky principů,
formalizované postupy využitelné
v interním auditu.

Určeno pro

Určeno pro

Určeno pro

Interní auditoři a další vedoucí
pracovníci bez rozdílu druhu
společnosti (komerční i veřejný
sektor).

Seminář je určen úředníkům
územně samosprávných celků
a správních úřadů.

Interní auditoři, manažeři
odpovědní za ŘKS, pracovníci
compliance

Časový rozvrh

Cíl semináře

Cíl semináře

Cíl semináře

Výklad postupů se zaměřením
na doručování ve správním řízení
a jeho průběh.

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.

20 322

20 323

8. prosince 2020
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.
Obsah

 ákladní pojmy, historie vzniku,
Z
podněty, přínosy a požadavky.
■ 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.
■ Organizace řízení rizik a její
praktická realizace. Styčné
body a spolupráce s IA. Příklad
organizace v podniku a veřejné
správě.
■ Cyklický průběh a fáze řízení rizik,
hlavní procesy a činnosti.
■ Identifikace rizik v praxi. Katalog
rizik. Praktický příklad.
■

»
90

 nalýza rizik a jejich faktorů
A
(zdrojů, příčin atd.), závislost rizik.
■ Hodnocení a měření významnosti
rizik.
■ Mapa rizik a její sestavení, grafické
varianty mapy. Případová studie
mapování rizik – podnik / veřejná
správa.
■T
 aktiky a postupy zvládání rizik.
■ Monitorování a vykazování,
výkazy, postupy a evidence,
funkce včasného varování, časový
průběh cyklu řízení rizik – příklad
souhrnného výkazu z praxe.
■ 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.
■ Doporučený postup pro dosažení
špičkové úrovně řízení rizik.
■ 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.
■ Doplňkové aktuální informace
ke komplexnímu řízení rizik.
■

Na praktických příkladech nastínit
možný přístup k přípravě a realizaci
auditu.
Obsah

 izikovost procesu údržby.
R
■ Zařazení auditu procesu údržby
do plánu činnosti.
■ Definice rozsahu auditu.
■ Příprava auditu.
■V
 ýkon auditu – využití auditních
technik.
■ Posouzení účinnosti prvků VKS
procesu údržby.
■ Formulace a komunikace
výsledků auditu.
■ Monitoring plnění nápravných
opatření.
■

Časový rozvrh

09.00–16.00

Časový rozvrh

09.00–16.00

20 324

Obsah

 ozsah působnosti správního
R
řádu a jeho systematika.
■ Základní zásady činnosti
správních orgánů, pojem správní
orgán.
■ Pojem „správní řízení“ a jeho vztah
k dalším postupům správních
orgánů.
■ Judikatury.
■ Účastníci řízení.
■ Počítání lhůt a navrácení
v předešlý stav.
■ Postup správních orgánů před
zahájením.
■ Průběh řízení na prvním stupni,
doručování.
■ Rozhodnutí.
■ Odvolací řízení.
■ Přezkumné řízení.
■ Obnova řízení, nové řízení ve věci.
■

Časový rozvrh

09.00–14.00

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

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

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

20 325

■

09.00–16.00

Obsah

 o by IA měl znát o integrovaném
C
rámci ŘKS COSO IC.
■ Změny v integrovaném rámci
COSO IC.
■

»

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)
cena člen / nečlen ČIIA
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číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

číslo semináře (variabilní symbol)

Zákon o střetu
zájmů – z pohledu
podpůrného
orgánu ÚSC
a veřejného
funkcionáře

Hospodaření
s majetkem státu
po významné novele
zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České
republiky a jejím
vystupování
v právních vztazích

Jak účinně
formulovat
auditní zprávy

15. prosince 2020

15. prosince 2020

20 326

14. prosince 2020
Přednášející

Ing. Květa Balgová
Město Cheb
Úroveň

Pro všechny úrovně
Určeno pro

Pracovníky vykonávající funkci
podpůrného orgánu ÚSC v registru
střetu zájmů a pro veřejné
funkcionáře dle zákona o střetu
zájmů.
Cíl semináře

Seznámení s povinnostmi
podpůrného orgánu ÚSC,
s povinnostmi veřejného
funkcionáře, s registrem střetu
zájmů.
Obsah

V
 eřejní funkcionáři na úrovni ÚSC.
■ Omezení výkonů, vztahů a účastí.
■ Druhy povinných oznámení.
■ Způsob podávání oznámení.
■V
 edení registru oznámení
podpůrným orgánem.
■ Deliktní odpovědnost.
■

Časový rozvrh

10.00–15.00

20 327

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 ČR a jejím
vystupování v právních vztazích.
Obsah

 ospodaření s majetkem státu
H
po zásadní a rozsáhlé novele
zákona. č. 219/2000 Sb., kterou
přinesl zákon č. 51/2016 se
zaměřením na vyhodnocení
dopadů novely do praxe.
■V
 ybraná 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.
■ Kontrolní činnost při hospodaření
s majetkem státu.
■ Dotazy a diskuse.
■

20 328

číslo semináře (variabilní symbol)

20 0xx

číslo semináře (variabilní symbol)

20 0xx

číslo semináře (variabilní symbol)

20 0xx

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

I. Požadavky na formulaci
vyplývající ze Standardů IIA
II. Best practice
III. Zjištění
■ Příklady formulací
■ Příklady chyb
■ Spoluúčast uchazečů na formulaci
zjištění na konkrétních datech
IV. Doporučení
■ Příklady formulací
■ Spoluúčast uchazečů na formulaci
V. Opatření
■ Příklady formulací
■ Spoluúčast uchazečů na formulaci

čtvrtletn í k Českéh o institutu intern í ch audi to r ů

Ročník 24, číslo 1–2|2020 (95)

1–2|2020

VI. Shrnutí
Časový rozvrh

09.00–16.00

Časový rozvrh

09.00–15.00

2 100 (s DPH 2 541)
2 600 (s DPH 3 146)

2 200 (s DPH 2 662)
2 800 (s DPH 3 388)

2 300 (s DPH 2 783)
3 000 (s DPH 3 630)

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA
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cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

cena člen / nečlen ČIIA

www.interniaudit.cz
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DLOUHODOBÉ AKCE

DLOUHODOBÉ AKCE

kalendárium – II. pololetí 2020

ČLENĚNÍ DLE OBLASTÍ

datum		názevstrana

datum		název	strana

11.–13. 8. 2020

3E v číslech – Komplexní seminář (webinář)

102

16.–18. 9. 2020

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu

104

21.–22. 9. 2020

Přípravný kurz ke zkouškám CIA – 1. část

110

29.–30. 9. 2020

Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti s řídícími		
a kontrolními systémy

105

Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit

101

21.–22. 10. 2020

Přípravný kurz ke zkouškám CIA – 2. část

110

2.–4. 11. 2020

3E v číslech – Komplexní seminář

102

2.–6. 11. 2020

Univerzita interního auditu

5.–8. 10. 2020
9.–12. 11. 2020

96

7.–11. 12. 2020		
23.–25. 11. 2020

Akademie auditu kybernetické bezpečnosti

98

14.–16. 12. 2020
30. 11.–2. 12. 2020

Přípravný kurz ke zkouškám CIA – 3. část

110

2.–4. 12. 2020

Nástroje a metody řízení pro interní auditory

106

9.–11. 12. 2020

Audit klíčových oblastí veřejné správy I.

107

Interní audit
11.–13. 8. 2020
3E v číslech – Komplexní seminář (webinář)
16.–18. 9. 2020
Praktické dovednosti pro výkon interního auditu
21.–22. 9. 2020
Přípravný kurz ke zkouškám CIA – 1. část
5.–8. 10. 2020
Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit
9.–12. 11. 2020
21.–22. 10. 2020
Přípravný kurz ke zkouškám CIA – 2. část
2.–4. 11. 2020
3E v číslech – Komplexní seminář
2.–6. 11. 2020
Univerzita interního auditu
7.–11. 12. 2020
23.–25. 11. 2020
Akademie auditu kybernetické bezpečnosti
14.–16. 12. 2020		
30. 11.–2. 12. 2020
Přípravný kurz ke zkouškám CIA – 3. část
2.–4. 12. 2020
Nástroje a metody řízení pro interní auditory
9.–11. 12. 2020
Audit klíčových oblastí veřejné správy I.
účetnictví
29.–30. 9. 2020	Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti
s řídícími a kontrolními systémy
IT
23.–25. 11. 2020
14.–16. 12. 2020

Akademie auditu kybernetické bezpečnosti

Veřejná správa
ASISTENT		
5.–8. 10. 2020
Základní kurz pro finanční kontrolu a interní audit
9.–12. 11. 2020		

110
102
96

98
110
106
107

105
98

101

JUNIOR		
16.–18. 9. 2020
9.–11. 12. 2020

Praktické dovednosti pro výkon interního auditu
Audit klíčových oblastí veřejné správy I

104
107

SENIOR		
11.–13. 8. 2020

3E v číslech – Komplexní seminář (webinář)

102

29.–30. 9. 2020	Účetní výkaznictví organizací veřejného sektoru – souvislosti
s řídícími a kontrolními systémy

105

2.–4. 11. 2020

102

3E v číslech – Komplexní seminář

EXPERT/KONZULTANT
2.–4. 12. 2020
Nástroje a metody řízení pro interní auditory

94

102
104
110
101

106

95

UNIVERZITA INTERNÍHO AUDITU

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.

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 vyspívání – 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,
rozloženy do pěti čtvrtletí, každý blok do jednoho.
TERMÍNY KONÁNÍ

1. týden
2. týden

62 000 Kč (s DPH 75 020)
67 000 Kč (s DPH 81 070)
59 520 Kč (s DPH 72 019)

Vztah Univerzity a CIA

slevA

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.

Časová:
registrace do 1. 10. 2020 

15%

Množstevní:
každý 2. a další účastník z jedné organizace 

10 %
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PŘEHLED TÉMATICKÝCH BLOKŮ A LEKTORŮ UNIVERZITY INTERNÍHO AUDITU
1.–2. týden (2.–6. 11. 2020; 7.–11. 12. 2020)

3.–4. týden (jaro 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.

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).

Lektoři 1. a 2. týdne

 gr. Petr Barnat, MBA (ČEZ)
M
Ing. Martin Dohnal (Innogy)
■ 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).
■

2.–6. listopadu 2020
7.–11. prosince 2020

Cena

člen ČIIA 
nečlen ČIIA 
člen ČIIA Benefit 	

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁNÍ PRO INTERNÍHO AUDITORA

KONTAKT

■

5. týden (jaro 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.
Odborným garantem Univerzity interního auditu
je Ing. Pavel Vácha, CSc, CIA, CRMA.

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
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AKADEMIE AUDITU
KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Akademie auditu kybernetické bezpečnosti je
je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně provázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat
účastníkům praktické znalosti v oblasti kybernetické
bezpečnosti a jejího auditu. Účastníkům umožní poznat nejčastější hrozby a zranitelnosti, jimž jsou organizace v ČR vystaveny a základní způsoby obrany
proti nim. Zároveň jim předá informace o způsobech
auditování kybernetické bezpečnosti, v praxi používaných postupech i některých úskalích, jež jsou s auditem kybernetické bezpečnosti spojena.
Kromě výukových materiálů účastníci získají také
několik dalších pomůcek:
Vzorový program několika nejčastějších auditů,
prováděných v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Materiály k procvičení získaných vědomostí.
Program je rozdělen do dvou bloků:
I. Základy kybernetické bezpečnosti podle obecně
závazných norem a potřebné základní znalosti.

UCELENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

skytnuta individuální zpětná vazba. Na konci akademie účastníci absolvují krátký test, v kterém si sami
ověří, jak si osvojili probíraná témata.
Pro koho je akademie určena?
Interní auditory všech úrovní zkušeností, kteří si
chtějí zvýšit svoji profesní způsobilost v oblasti auditu kybernetické bezpečnosti
Odborným garantem akademie je Ing. Jan Bukovský.
Těší se na vás tým lektorů:
Ing. Igor Barva, CIA, CISA (Rogit)
■ Ing. Jan Bukovský (Česká exportní banka)
■ Ing. Petr Grešl (Rogit)
■ Ing. Igor Gricinko, CISA, CEH, CCSP (Deloitte)
■ Ing. Michal Hric, CISA (Deloitte)
■ Ing. Stanislav Kollert, CISA, CISSP a CRISC (Deloitte)
■ Bc. David Korniet (Deloitte)
■ Ing. Tomáš Krejčí (NÚKIB)
■ Bc. Mezera Michal, MSc. (Comguard)
■

II. Provedení auditu kybernetické bezpečnosti.
Důležitým prvkem programu je demonstrování
a procvičování získaných vědomostí na příkladech.
K vypracovaným příkladům je poté účastníkům po-

Termín konání

Cena nové akademie

23. 11.–25. 11. 2020
14. 12.–16. 12. 2020

člen ČIIA 
nečlen ČIIA 
člen ČIIA Benefit 	

Kontakt

Mgr. Vendula Bezoušková
tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz
Využitím slevy BENEFIT bude vyčerpána možnost využití jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.

31 000 (s DPH 37 510)
34 000 (s DPH 41 140)
25 833 (s DPH 31 258)

slevA

Časová:
registrace do 9. října 2020 

20%

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

Program
1. BLOK

1. DEN:
■ Zakotvení a úloha Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a jeho činnosti.
■ 4 pilíře zákona o kybernetické bezpečnosti
181/2014 Sb.
■ Požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb.
■ Přístup NÚKIB ke kontrolám
■ Další požadavky na kybernetickou bezpečnost –
ISO, COBIT, ITIL, zákon o ISVS, vyhlášky ČNB, GDPR
apod.
2. DEN:
■ Základní pojmy a techniky z kybernetické bezpečnosti:
– fyzická a personální bezpečnost (zabezpečení serveroven, sociální útoky, phishing, školení uživatelů),
– zabezpečení stanic a serverů (šifrování disků,
ochrana před připojením neznámého média,
Group Policy, patchování),
– přístupová oprávnění (význam, ukázka na doméně
Active Directory a na databázi MS SQL),
– zabezpečení sítě (VLAN segmenty, ACL na vnitřní
síti, Porty a MAC a IP adresy, zálohování),
– ochrana na vnějším perimetru (firewall, proxy mailová a http, demilitarizovaná zóna),
– prostředky ICT bezpečnosti (antiviry, IDS a IPS,
SIEM, DLP, NetFlow apod.).
3. DEN:
■ Cyklus řízení kybernetické bezpečnosti. Dokumentace řízení kybernetické bezpečnosti.
■ IT hrozby, IT zranitelnosti, IT rizika a analýza rizik. Proces pro ošetření bezpečnostních událostí a incidentů.
2. BLOK

1. DEN:
■ Audit kybernetické bezpečnosti – základní postupy:
– audit fyzické a personální bezpečnosti (audit kartového systému, záznamů z kamer, revizí techniky,
docházky na školení kybernetické bezpečnosti),
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– audit zabezpečení stanic a serverů (audit nastavení BIOS / UEFI, šifrování disků a souborů, nastavení
Group Policy, provádění patchování),
– audit zabezpečení sítě a perimetru (audit pravidel na firewallu, pravidel na proxy, nastavení mailu,
funkčnosti antivirů),
– audit zpracování osobních údajů (audit umístění
dat a přístupu k nim, vzdálených přístupů, pseudonymizace a šifrování),
– audit logování dat (audit ukládání a vyhodnocování logů v organizaci).
2. DEN:
■ Audit přístupových práv, aktivit v Internetu a mailu,
podezřelých SW licencí v pojetí „velké čtyřky“:
– identita, autentizace, autorizační koncept,
– složky autentizace,
– ochrana identity,
– Single Sign On,
– IT architektura – kde hledat přístupová oprávnění?,
– koncepce auditu přístupových práv,
– oddělení neslučitelných rolí,
– specifika Windows prostředí,
– Unix / Linux prostředí,
– audit databází,
– přístup k souborům,
– audit privilegovaných přístupů,
– úvod do auditu SW aktiv.
3. DEN:
■ Jak postupuje hacker při útoku, praktická ukázka
postupů a technik, které obdobně proběhly (např.
v nemocnici v Benešově, OKD či FN Brno):
– názorná ukázka plánování a přípravy útoku,
– provedení útoku, získání a vytěžení dalších informací,
– lateral movement,
– vzorové spuštění ransomware.
■ Jak se bránit proti hackerským technikám a jak to
auditovat:
– audit obrany proti hackerským technikám (audit
práce ICT bezpečnosti, audit funkčnosti jednotlivých ochranných prvků).
■ Závěrečná diskuse a provedení testu.
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Veřejná správa

Veřejná správa

Odborná certifikace interních
auditorů ve veřejné správě

Základní kurz – 75. běh

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.

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.

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
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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
v

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.

I. blok 
II. blok

5.–8. října 2020
9.–12. listopadu 2020

PŘIPRAVUJE A POŘÁDÁ

ČIIA a Ministerstvo financí
MÍSTO KONÁNÍ

ČIIA, Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro
PŘEDNÁŠEJÍcí

I ng. Jana Báčová, CIA (Česká národní banka)
Ing. František Beckert, CIA (Ministerstvo financí)
■ Ing. Pavel Folkman (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

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 
nečlen ČIIA 

10 900 (s DPH 13 189)
12 900 (s DPH 15 609)

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.

INFORMACE PODÁ

Ing. Eva Klímová, certifikacevs@interniaudit.cz
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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.

3E v číslech – komplexní seminář
PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Cíl kurzu

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.

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.

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.

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

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.

■

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)

TERMÍN

Webinář: 
Prezenčně: 

11.–13. srpna 2020
2.–4. listopadu 2020

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.
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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 (1 h).
2) Nákladově užitkové metody vyhodnocování „3E“.
■ Obecný postup uplatnění (1 h).
■ Charakteristika a podmínky aplikace jednotlivých
metod nákladově užitkové analýzy (2 h).
■ Příklady a případové studie k uplatnění
jednotlivých nákladově užitkových metod
v prostředí v prostředí MS Excel (4h).

3. DEN:
4) Rozhodování s auditní stopou
■ Úvod do manažerského rozhodování (1 h).
■V
 arianty pro rozhodování (1 h).
■ Rozhodování za rizika a nejistoty (2 h).
■ Strategické řízení a některé jeho nástroje (2 h).
■ Moderní trendy řízení ve veřejné správě (2 h).
5) Shrnutí, závěry a diskuse
CENA KURZU

člen ČIIA 
nečlen ČIIA 

4 900 (s DPH 5 929)
5 800 (s DPH 7 018)

2. DEN:
3) Kalkulace nákladů veřejné služby
■V
 ymezení klíčových termínů z oblasti finančního
a manažerského účetnictví (0,5 h).
■ Náklady a jejich členění, potenciál využití členění
nákladů ve veřejném sektoru (2 h).
■ Aplikace do výpočtu úplných nákladů
na poskytnutou veřejnou službu – úvod (kalkulační
vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační
metody) (1,5 h).
■ Alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé
režie – modelové příklady a případové studie
v prostředí MS Excel (4 h).
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Praktické dovednosti pro výkon
interního auditu

Účetní výkaznictví organizací
veřejného sektoru – souvislosti
s řídícími a kontrolními systémy

Přednášející

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Program kurzu


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 122 

Cena kurzu

16.–18. září 2020

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.
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Identifikace
a analýza rizik pro výkon auditu.
■ Sestavení programu auditu.
■ Přístupy ke vzorkování.
■ Formulace zjištění.
■ Prezentace výsledků auditu.
■

člen ČIIA 
nečlen ČIIA 

4 600 (s DPH 5 566)
5 500 (s DPH 6 655)

■

Ing. Michal Svoboda, Ph.D. (VŠE)

TERMÍN

VS 123

29.–30. září 2020

Interní auditory případně pro další ekonomické
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.
Zařazení v systému odborné certifikace
na úrovni – Interní auditor ve veřejné správě
– senior.
Cíl kurzu

Získání znalosti o základních konstrukčních
pravidlech systému účetního výkaznictví účetních
jednotek veřejného sektoru – tzv. vybraných
účetních jednotek (cíle a smysl účetního
výkaznictví, předpoklady a zásady použité pro
účetní závěrky, prvky účetní závěrky) a toho, jak
jsou vtěleny do závazných právních předpisů v ČR.
Na jednotlivých typových příkladech si účastníci
vyzkoušejí aplikaci těchto pravidel, a to bez
jednotlivých „Má dáti / Dal“ účetních zápisů, zato
však s důrazem na:
■ zajištění toku a oběhu informací – průkazných
účetních záznamů k tomu, aby bylo možné cíle
účetního výkaznictví dosáhnout, především
prostřednictvím vnitřních předpisů coby nutného
nástroje pro aplikaci účetních metod v účetní
jednotce, a
■ interpretaci vykazovaných částek a stavů
v jednotlivých částech účetní závěrky, včetně
diskuse nad riziky zkreslování těchto položek
a toho, jak tato rizika z pohledu interního
auditora snižovat v rámci účinného dohledu nad
vnitřním kontrolním systémem dotýkajícím se
účetnictví a účetního výkaznictví.

Účastníci si také vyzkouší získání ekonomických
dat z Centrálního systému účetních informací státu.
Všechny problematiky si budou moci účastníci
vyzkoušet na dílčích i komplexnějších modelových
příkladech.
Pozn.:
Dobrá znalost postupů účtování organizací
veřejného sektoru není potřebná.
Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům
doporučuje vzít s sebou vlastní jednoduchou
kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky
v mobilních telefonech).
Program

1. Předpoklady, zásady, prvky účetní závěrky.
2. Zákon o účetnictví v platném znění.
3. Prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví pro
vybrané účetní jednotky – struktura, obsah,
vzájemná provázanost.
4. Obecná pravidla vedení účetnictví a účtování.
5. Potřeba průkazných účetních záznamů, vnitřní
předpisy a předcházení riziku zkreslování
účetních dat v jednotlivých oblastech, zejména.
Dlouhodobý majetek a jeho odpisování.
Transfery.
Rezervy a opravné položky.
Vlastní zdroje.
6. Centrální systém účetních informací státu jako
zdroj ekonomických dat.
CENA

člen ČIIA
nečlen ČIIA

4 200 (s DPH 5 082)
5 100 (s DPH 6 171)
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nástroje a metody řízení
pro interní auditory

AUDIT KLÍČOVÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉ
SPRÁVY I.

PŘEDNÁŠEJÍcí

PŘEDNÁŠEJÍcí

PROGRAM


Ing. Silvie
Goliášová (Magistrát města Brna)
■ Ing. Eva Janoušková (Kraj Vysočina)
■ Ing. Blanka Štefanková (Moravskoslezský kraj)
■

TERMÍN

VS 124

2.–4. prosince 2020

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“.


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
nečlen ČIIA

4 600 (s DPH 5 566)
5 500 (s DPH 6 655)

TERMÍN

VS 125

9.–11. prosince 2020

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. O
 bjasnit postupy prací při auditu veřejných
zakázek, auditu majetku a auditu vnitřního
řídicího a kontrolního systému.
3. V
 ytyčit 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
■V
 ýklad a použití normativních aktů v souvislosti
s výkonem auditů veřejných zakázek, majetku
a vnitřního řídicího a kontrolního systému.
■V
 ytyčení nejdůležitějších částí relevantní
legislativy ve spojitosti s výše uvedenými
normativními akty.
Audit zadávání veřejných zakázek
■V
 ýznam problematiky VZ, právní rámec.
■ Plánování a příprava auditu: význam a postupy
předběžného šetření, program auditu.
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 ealizace auditu: posuzování přiměřenosti a
R
účinnosti ŘKM, příklady zjištění (obecně).
■ Vyhodnocení: základní atributy, kontext
doporučení se zjištěními, auditní zpráva.
■


Ing.
František Beckert, CIA (Ministerstvo financí)
■ Ing. Jan Liška (Povodí Vltavy)
■ Ing. Simona Székelyová, MBA (NAKIT)
■

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.
■V
 ymezení 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
nečlen ČIIA

4 600 (s DPH 5 566)
5 500 (s DPH 6 655)
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Certifikační program CIA

Speciální zkouškA

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.
Část II.
Část III.

2 hod a 30 min
2 hod
2 hod

125 otázek
100 otázek
100 otázek

Poplatky

Registrační poplatek se hradí jen při první registraci na zkoušku.
		
Registrační poplatek:
Poplatky za části zkoušky:
Část I.		
Část II.		
Část III.		

člen
10 000 (s DPH 12 100)

nečlen
13 000 (s DPH 15 730)

5 500 (s DPH 6 655)
4 000 (s DPH 4 840)
4 000 (s DPH 4 840)

7 500 (s DPH 9 075)
6 000 (s DPH 7 260)
6 000 (s DPH 7 260)

Český institut interních auditorů nabízí možnost vykonání i těchto speciálních zkoušek:
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
2. část

I. část zkoušky CIA
samotná zkouška CRMA

Počet testovacích otázek

zkouška		Počet otázek		
CRMA		
100 otázek		

Doba testu
2 hod

Poplatky

		
Registrační poplatek
CRMA		

člen
2 500 (s DPH 3 025)
6 000 (s DPH 7 260)

nečlen
3 500 (s DPH 4 235)
7 000 (s DPH 8 470)

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

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.

Kontinuální profesní rozvoj (CPE)

Podrobnější informace naleznete na www.interniaudit.cz nebo v kanceláři ČIIA.

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.
108

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.
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certifikace

ČLENSTVÍ V ČIIA

Přípravný kurz ke zkouškám CIA
(Certifikovaný interní auditor)

STAŇTE SE ČLENEM ČIIA
Výhody Základního členského příspěvku 

CÍLE PŘÍPRAVNÉHO KURZU

1. Získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech CIA zkoušky. Účastníci přípravného
kurzu budou s lektorem probírat základní teoretická východiska z oblasti CIA certifikace.

■

■

2. Praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 100
vzorových otázek ke každé části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část bude
sloužit pro samostudium. Na I. a II. část zkoušky jsou vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. Kurz připravuje
uchazeče na strukturu CIA zkoušky dle sylabu 2013.
I. část
Základy interního auditu (2 dny)
21.–22. září 2020
	(závazné směrnice IPPF; základy vnitřní kontroly a řízení;
nástroje a postupy pro realizaci zakázek interního auditu). Před I. částí doporučujeme
seznámit se s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu.
Lektor: 	Ing. Svoboda Rodan CIA, CICA, CRMA.

■

■
■

CENA KURZU

člen ČIIA	
nečlen ČIIA	

7 900 Kč (s DPH 9 559)
9 900 Kč (s DPH 11 979)

II. část
Praxe interního auditu (2 dny)
21.–22. října 2020
	(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)
Lektor:	Ing. Svoboda Rodan CIA, CICA, CRMA.

■

INFORMACE PODÁ

Mgr. Vendula Bezoušková, tel.: 224 263 761, mobil: 731 157 250, e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevu
v případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10% slevu
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Kurz bude zrealizován pouze za dostatečného počtu přihlášených účastníků.

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.

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.
J sme 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)

■

S tandardní výhody v rámci Základního členského příspěvku.

■

Prodej odborných publikací nabízených ČIIA se slevou 10 %.

■

Ú
 čast na jednom jednodenním semináři (max. v hodnotě Kč 5 000).

■

S leva na konferenci ve výši 15 % z konferenčního poplatku (pro člena ČIIA).

Přihláška
■
■

■
■

SLEVA

Bezplatně obdržíte odbornou členskou literaturu, čtyřikrát ročně časopis Interní auditor a dvakrát
ročně Katalog vzdělávacích akcí.

■

■

Cena zahrnuje výklad lektora, sborník s prezentací k domácí přípravě na zkoušku a více než 100 vzorových
otázek včetně odpovědí.

Poskytneme Vám slevy na pořádané kurzy, konference a certifikaci.

Můžete aktivně spolupracovat v jednotlivých odborných výborech a pracovních komisích.

Znalosti interního auditu (3 dny)
30. listopadu – 2. prosince 2020
III. část
	(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)
Lektor:	Ing. Pavel Dlouhý, ACCA, CFE, CAMS (EY),
	Ing. Igor Barva, CIA, CISA (Rogit),
	Ing. Petr Hadrava, ACCA, CIA, CISA (Sberbank CZ).
10 900 Kč (s DPH 13 189)
12 900 Kč (s DPH 15 609)

Budete mít možnost účastnit se klubových večerů, fór, kulatých stolů a konferencí, kde jsou
prezentovány nejzajímavější trendy v interním auditu.

Umožníme Vám zdarma přístup do naší knihovny.

■

člen ČIIA	
nečlen ČIIA	

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.

■

7 900 Kč (s DPH 9 559)
9 900 Kč (s DPH 11 979)

CENA KURZU

Členství v čiia vám přinese komplexní informace o nových trendech v interním auditu
prostřednictvím pravidelných emailových novinek, časopisu a webu.

■

CENA KURZU

člen ČIIA	
nečlen ČIIA	

(3 000 Kč za kalendářní rok)

Č
 lenem 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.
 aždý člen ČIIA by měl ve své činnosti aplikovat Etický kodex Mezinárodního institutu interních
K
auditorů (IIA).
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Oznámení o zpracování osobních údajů
účastníka vzdělávací akce, workshopu,
konference ČIIA a ostatních setkání ČIIA

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).
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1.2 Pro plnění úkolu z právního předpisu:
■ V
 ystavit doklad k úhradě ceny za vzdělávací akci,
workshop, konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA.
■ v
 ypořádat platbu za vzdělávací akci, workshop,
konferenci ČIIA a ostatní akce ČIIA.

Rada a Kontrolní komise ČIIA.
V
 ýbor pro certifikaci.
■V
 ýbor Sekce veřejné správy.
■ Ministerstvo financí v rámci účasti na kurzu pro
veřejnou správu – Základy interního auditu
ve veřejné správě/Základní kurz.
■
■

2. Jaké údaje potřebujeme

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme následující
osobní údaje:
■ Jméno a příjmení, titul.
■ K
 ontaktní 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:

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

Nabídka pronájmu místností ČIIA

Členský příspěvek „BENEFIT“

Nájem:

Český institut interních auditorů nabízí pro všechny stávající i budoucí členy ČIIA členský příspěvek BENEFIT.

Den

1 hodina 		

5 500 (s DPH 6 655)

800 (s DPH 968)

učebna – 30 míst

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 		

		

4 500 (s DPH 5 445)

600 (s DPH 726)

učebna – 20 MÍST

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) 			
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 %.

CENÍK JE PLATNÝ PRO II. POLOLETÍ 2020

nabídka vzdělávání na klíč

Fórum pro interní auditory
Termíny v II. pololetí 2020

Začátek fóra

10. září
8. října
12. listopadu
10. prosince

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

SEMINÁŘE NA KLÍČ, FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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
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PUBLIKACE

PUBLIKACE

Publikace a on-line obchod

Průvodce účetnictvím veřejných financí

ČIIA pro Vás již několik let připravuje v rámci své nakladatelské činnosti překlady a autorská vydání stěžejních 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.

mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu

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.

mezinárodní rámec
profesní praxe
interního auditu
2017

INTERNATIONAL PROfEssIONAL
PRAcTIcEs fRAmEwORk (IPPf)

•
•

MAPA MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU
ZáKlADNí StANDARDy
1000
Účel, pravomoci
a odpovědnosti
PS 1000
Účel, pravomoci
a odpovědnosti

1000.A1*
Definování ujišťovacích služeb
ve statutu
1000.C1
Definování poradenských
služeb ve statutu

1010
Přijetí Závazných
směrnic ve statutu
interního auditu
PS 1010
Přijetí Závazných směrnic
ve statutu interního auditu

1100
Nezávislost
a objektivita
PS 1100
Nezávislost a objektivita

1110
Organizační
nezávislost
PS 1110
Organizační nezávislost

1110.A1
Nepřípustnost zásahů do činností interního auditu

1111
Přímá vzájemná
součinnost s orgány
společnosti
PS 1111
Přímá vzájemná součinnost
s orgány společnosti

1112
Role vedoucího interního auditu mimo oblast interního auditu
PS 1112
Role vedoucího interního
auditu mimo oblast interního
auditu

1120
Objektivita jednotlivce
PS 1120
Objektivita jednotlivce

1130
Narušení nezávislosti
nebo objektivity
PS 1130
Narušení nezávislosti nebo
objektivity

leGeNDA
1xxx

Základní standardy
(Attribute Standards)

2xxx

Standardy pro
výkon interního
auditu (Performance
Standards)

Prováděcí standardy
pro ujišťovací
zakázky IA
xxxx.Ax
(Implementation
Standards
for Assurance)

xxxx.Cx

Prováděcí standardy
pro poradenské
zakázky IA
(Implementation
Standards
for Consulting)

1130.A1
Jednoroční lhůta pro zajištění
objektivity
1130.A2
Dohled nad ujišťovacími zakázkami, za jejichž provádění
je odpovědný vedoucí interního auditu
1130.A3
Podmínky souběžného poskytování ujišťovacích a poradenských zakázek
1130.C1
Poskytování poradenských služeb týkajících se činností s dřívější odpovědností
1130.C2
Informování o možném narušení nezávislosti a objektivity
ve vztahu k nabízeným poradenským službám

1200
Odbornost a náležitá
profesní péče
PS 1200
Odbornost a náležitá
profesní péče

1210
Odbornost
PS 1210
Odbornost

1210.A1
Zajištění potřebného odborného poradenství a podpory pro
provedení ujišťovací zakázky
1210.A2
Znalosti dostatečné pro ohodnocení rizika podvodu
1210.A3
Znalosti klíčových rizik a řídicích a kontrolních mechanismů v oblasti IT
1210.C1
Postup v případě nedostatečné kvalifikace interních auditorů

1220
Náležitá profesní péče
PS 1220
Náležitá profesní péče

1220.A1
Informace nezbytné pro uplatňování náležité profesní péče
1220.A2
Použití softwarově podporovaných auditorských postupů
1220.A3
Ostražitost vůči významným rizikům a omezení při jejich odhalování
1220.C1
Informace nezbytné pro uplatňování náležité profesní péče
v rámci poradenské zakázky

1230
Průběžný profesní
rozvoj
PS 1230
Průběžný profesní rozvoj

Prováděcí směrnice
PS xxxx (Implementation
Guindance)
* 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.

116

2017

StANDARDy PRO výKON INteRNíhO AuDItu
1300
Program pro zabezpečení a zvyšování
kvality
PS 1300
Program pro zabezpečení
a zvyšování kvality

1310
Požadavky kladené
na Program
pro zabezpečení
a zvyšování kvality
PS 1310
Požadavky kladené
na Program pro zabezpečení
a zvyšování kvality

1311
Interní hodnocení
PS 1311
Interní hodnocení

1312
externí hodnocení
PS 1312
externí hodnocení

1320
Podávání zpráv
o Programu
pro zabezpečení
a zvyšování kvality
PS 1320
Podávání zpráv o Programu
pro zabezpečení a zvyšování
kvality

1321
užívání výrazu
„Je v souladu
s Mezinárodními
standardy pro
profesní praxi
interního auditu“
PS 1321
užívání výrazu „Je v souladu
s Mezinárodními standardy
pro profesní praxi interního
auditu“

1322
Informování týkající
se nesouladu
PS 1322
Informování týkající se
nesouladu

2000
Řízení interního
auditu
PS 2000
Řízení interního auditu

2010
Plánování
PS 2010
Plánování

2010.A1
Příprava plánu zakázek na
základě vyhodnocení rizik
2010.A2
Zohlednění očekávání zainteresovaných subjektů ve vztahu
k závěrům interního auditu
2010.C1
Kritéria pro přijetí
poradenských zakázek

2020
Komunikace
a schvalování
PS 2020
Komunikace a schvalování

2030
Řízení zdrojů
PS 2030
Řízení zdrojů

2040
Zásady a postupy
PS 2040
Zásady a postupy

2050
Koordinace a možnost
spolehnutí se
PS 2050
Koordinace a možnost
spolehnutí se

2060
Předávání zpráv
vedení a orgánům
společnosti
PS 2060
Předávání zpráv vedení
a orgánům společnosti

2070
externí poskytovatel
služeb a organizační
odpovědnost
za provádění interního auditu
PS 2070
externí poskytovatel služeb
a organizační odpovědnost
za provádění interního
auditu

2100
Charakter práce
PS 2100
Charakter práce

2110
Řízení a správa
společnosti
PS 2110
Řízení a správa společnosti

2110.A1
Role interního auditu
v oblasti etických principů
2110.A2
Role interního auditu
v procesu řízení a správy IT

2120
Řízení rizik
PS 2120
Řízení rizik

2120.A1
Rozsah hodnocení rizik prováděného interním auditem
2120.A2
Nezbytnost hodnocení rizika
podvodu
2120.C1
Rizika související
s poradenskými zakázkami
2120.C2
Využití informací z poradenských zakázek při hodnocení
procesu řízení rizik
2120.C3
Nepřípustnost přijetí
odpovědnosti za řízení rizik

2130
Řízení a kontrola
PS 2130
Řízení a kontrola

2130.A1
Hlediska hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídicích a kontrolních mechanismů
2130.C1
Využití informací z poradenských zakázek pro hodnocení
řídicích a kontrolních
mechanismů

2200
Plánování zakázky
PS 2200
Plánování zakázky

2201
Přístup k plánování
PS 2201
Přístup k plánování

2201.A1
Plánování zakázky zahrnující
externí subjekty
2201.C1
Dosažení shody s klienty poradenské zakázky

2210
Cíle zakázky
PS 2210
Cíle zakázky

2210.A1
Nezbytnost provedení předběžného ohodnocení rizik souvisejících 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
Rozsah zakázky
PS 2220
Rozsah 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

2300
Realizace zakázky

PS 2300
Realizace zakázky

2310
Identifikace informací
PS 2310
Identifikace informací

2320
Analýza a hodnocení
PS 2320
Analýza a hodnocení

2330
Dokumentace
informací
PS 2330
Dokumentace informací

2330.A1
Pravidla pro přístup
k záznamům pořízeným v rámci zakázky
2330.A2
Požadavky na archivaci
záznamů pořízených
v rámci zakázky
2330.C1
Zásady pro nakládání
s informacemi pořízenými
v rámci poradenské zakázky

2340
Dohled (supervize)
nad prováděním
zakázky
PS 2340
Dohled (supervize) nad
prováděním zakázky

2400
Předávání výsledků

PS 2400
Předávání výsledků

PS 2410
Kritéria komunikace
PS 2410
Kritéria komunikace

2410.A1
Kritéria pro vyjádření názoru
/závěru auditora ve zprávě
2410.A2
Uvedení informace o uspokojivém výsledku zakázky
2410.A3
Postup pro předání výsledků
zakázky externím subjektům
2410.C1
Informace/zpráva o postupu
a výsledcích poradenských
zakázek

2420
Kvalita zpráv
PS 2420
Kvalita zpráv

2421
Chyby a opomenutí
PS 2421
Chyby a opomenutí

2430
užívání výrazu
„Provedeno v souladu
s Mezinárodními
standardy pro profesní praxi interního
auditu“

2500
Monitorování

2431
Poskytnutí informací
v případě nesouladu
PS 2431
Poskytnutí informací
v případě nesouladu

2440
Distribuce výsledků
PS 2440
Distribuce výsledků

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

PS 2500
Monitorování

2500.A1
Náležitosti procesu následné
kontroly
2500.C1
Sledování způsobu nakládání
s výsledky poradenských
zakázek

2600
Předávání informace
týkající se přijetí
rizika
PS 2600
Předávání informace týkající
se přijetí rizika

2450
Celkové názory
PS 2450
Celkové názory

PS 2430
užívání výrazu „Provedeno
v souladu s Mezinárodními
standardy pro profesní praxi
interního auditu“

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.

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.

2230
Rozvržení zdrojů
v rámci zakázky
PS 2230
Rozvržení zdrojů v rámci
zakázky

2240
Pracovní program
zakázky
PS 2240
Pracovní program zakázky

2240.A1
Náležitosti pracovního
programu a jeho schvalování
2240.C1
Pracovní programy
poradenských zakázek

MeZINáRODNí RáMeC PROFeSNí
PRAXe INteRNíhO AuDItu (IPPF)
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K O N T A K T Y
Český institut interních auditorů
Karlovo náměstí 319/3

ID datové schránky:
q7qscms

120 00 Praha 2

IČO: 62932632

E-mail: ciia@interniaudit.cz

DIČ: CZ62932632

Obsazení kanceláře ČIIA
Ředitel kanceláře ČIIA
Ing. Daniel Häusler
telefon: 222 263 760; mobil: 602 131 864
e-mail: hausler@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

■ ■■

■ ■■

Administrativa, účetní, fakturace
Zdeňka Kmentová
telefon: 222 263 762
mobil: 731 157 255
e-mail: kmentova@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 nezasíláme. 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 objednávek jsou přijímány pouze e-mailem na adresu kanceláře institutu nebo písemně na adresu institutu (s žádostí 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, event. zrušení semináře – kurzu. Všechny přihlášené účastníky budeme v takovém případě včas informovat.
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