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Č e s K ý  I n s t I t u t  I n t e r n í c h  A u d I t o r ů  n A B í z í 

UIA – Univerzita interního auditu – je komplexní vzdělávací 
projekt Českého institutu interních auditorů. UIA pokrývá 
nejen celý proces interního auditu, od plánování až po řízení 
auditního útvaru, ale i znalosti z podnikatelského prostředí, 
právního rámce, managementu. Propojuje teorii interního 
auditu s reálnými ukázkami, jak tyto principy a postupy 
uplatnit v praxi.

Univerzita pokrývá i všechna témata nutná pro absolvování 
certifikace IIA – Certifikovaný interní auditor (CIA). Není to 
ale produkt specificky navržený k jejímu získání. Zaměření 
Univerzity na praktickou realizovatelnost metodologie 
interního auditu zvýší vaši hodnotu jako auditora a tím vás 
zcela jistě posune ke zdárnému absolvování CIA. 

Cílový profil frekventanta: 

k  Velmi dobrá znalost standardů 
a celého auditního procesu.

k  Schopnost aplikovat standardy 
na konkrétní auditní činnosti.

k  Zajištění pomoci auditovaným 
zlepšovat kontroly i procesy 
vhodnými doporučeními.

k  Porozumění posloupnosti riziko – 
kontrolní mechanismus – ujištění 
a business procesům.

k  Znalost adekvátních měkkých 
dovedností.

 ◆ Komplexní vzdělání pro interní auditory ◆
Případové studie a sdílení praxe ◆ 5 týdnů a více než 20 odborníků z praxe interního auditu

„Univerzita klade důraz na praxí prověřený  
přístup a osvědčené auditní postupy. 
Zkrátka to, co funguje.“ 

Ing. Pavel Vácha, csc, cIA, crMA
odborný garant uIA 

VýběR z TéMaT

základy interního auditu standardy 
etiKa techniky a nástroje
zpráva z auditní zakázky rizika
proces interního auditu  
IT pro audit účetnictví pro audit 
P o d v o dy  leadership 
kvalita v interním auditu  
KonzultAČní zAKázKy

Termín konání

1. týden 10.–14. května 2021
2. týden  7.–11. června 2021

cena
Člen Čiia  62 000 Kč (s dPH 75 020)
Člen Čiia BeNeFit  59 520 Kč (s dPH 72 019)
Nečlen Čiia  67 000 Kč (s dPH 81 070)

SleVa
Časová sleva 15 % do 9. dubna 2021
Množstevní sleva 10% pro druhého a každého dalšího 
účastníka z jedné organizace.

využitím slevy BeNeFit bude vyčerpána možnost využití 
jednoho jednodenního semináře za rok zdarma.



konTAkT / reGISTrACe
Mgr. Vendula bezoušková

telefon: 222 263 761

mobil: 731 157 250
e-mail: bezouskova@interniaudit.cz Více informací na www.interniaudit.cz

Akademie mediace vám přinese nový pohled na konflikty a jejich řešení. 
Vybaví vás základními komunikačními technikami, kterými budete moci 
nahlédnout pod pokličku sporu a přenést ho z roviny  „kdo s koho“ do ro-
viny „win – win“.

TermÍn KonánÍ:
1. blok:  12.–15. dubna 2021
2. blok:  26.–27. dubna 2021

CenA:
Člen Čiia 23 500 (s dPh 28 435)
Člen Čiia beneFit 19 583 (s dPh 23 695)
nečlen Čiia 25 500 (s dPh 30 855)

sLevA:
Časová:
registrace do do 10. března 2021 15 %

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

TermÍn KonánÍ: 16.–19. března 2021

CenA: 
Člen ciia 12 900 (s dPh 15 609)
nečlen ciia 14 900 (s dPh 18 029)
Člen ciia beneFit 8 600 (s dPh 10 406)

sLevA:
Časová: 
registrace do 15. února 2021 15 %

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

AKADEMIE RISK MANAGEMENTU
Ucelený vzdělávací program v oblasti řízení rizik

TermÍn KonánÍ:  1.–3. června 2021

CenA: 
Člen ciia 12 900 (s dPh 15 609)
nečlen ciia 14 900 (s dPh 18 029)
Člen ciia beneFit 8 600 (s dPh 10 406)

sLevA: 
Časová:
registrace do 3. května 2021 15 %

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

naplňuje požadavek 2h cPe  
v oblasti etiky.

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

Judr. radka Medková, odborná garantka

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

Mgr. Pavla Pavlíková, Pcc a ing. ivo středa, odborní garanti

„Je současná koronavirová krize příkladem správně zvládnutého rizika? 
Mohli jsme toto riziko předvídat a připravit se na něj? Odpovědi na tyto 
otázky a ještě mnoho dalšího o rizicích a postupech jejich řízení se do-
zvíte v ARM, která představuje unikátní program komplexního vzdělá-
vání v oblasti řízení rizik.

dr. antonín Šenfeld, cia, odborný garant

Klíčem k výkonu IA jsou lidé. Vedoucí IA již méně dělají sami práci inter-
ního auditora, jejich rolí je doručovat výsledky prostřednictvím svých lidí 
a zajišťovat dobré jméno interního auditu, a jeho propojení s organizací 
tak, aby přinášel užitečné výsledky. 

Akademie risk managementu je šestidenní vzdělávací cyklus vzájemně pro-
vázaných samostatných seminářů, jejichž cílem je předat účastníkům prak-
tické znalosti řízení jednotlivých typů rizik (operační, finanční, pojistné, ...), 
přehled stěžejních rámců risk managementu a v neposlední řadě i doved-
nosti nezbytné při prosazování rizikově zaměřené kultury v dané organizaci.

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