


3. VÝROČNÍ SETKÁNÍ INTERNÍCH 
AUDITORŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ČIIA
- co se událo a děje 

zajímavého?



Workshop

 122 účastníků

 Data, datová analýza

 GDPR

 Kyberprostor

 Kolegové ze Slovenska
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 GDPR
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 Kolegové ze Slovenska

 Sli.do

 Elektronické hodnocení



Certifikace CIA

 Čeština u CIA zkoušek 

(2020 ještě ano, ale je nutné se registrovat do 

½ prosince 2019!!)



Živé rozhovory / videa

 Klíčová rizika pohledem experta

 Zveřejněno na webu ČIIA (vzdělávání/semináře)

 1. video – Jan Urban – personální rizika

 2. video – Filip Volavka – rizika podvodů



Mentoring

 Aktuální projekt ČIIA pro členy ČIIA.

 Cíl podporovat nové možnosti rozvoje interních auditorů a 

sdílení zkušeností napříč profesí. 

 Další forma networkingu.

 Počet mentees přihlášených do projektu – 12. Každý má 

svého mentora.

 Délka projektu od 9/2019 do 6/2019 (vyhodnocení).

 Aktivita na straně mentorovaného.



Konference

 23. – 24. 10. 2019

 Ostrava, hotel Clarion

 zážitkový program

 210 registrovaných



Konference

 Kybernetická bezpečnost

 Automatizace, 

digitalizace, robotizace

 Monitoring nápravných 

opatření (VS)

 Agilní audit

 Compliance

 Ekonomický výhled
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Zajímavá publikace

 Výbory pro audit ve veřejném sektoru

 Stanovisko ECIIA (Výbor pro veřejný sektor)

 Cílem dokumentu je propagovat roli výboru pro audit 

jako klíčového prvku v rámci dobré správy (good

governance) veřejných organizací.

 Stanovisko mapuje situaci v zemích EU z hlediska složení, role a odpovědností 

výborů pro audit. 

 Nedílnou součástí je také podrobný popis vztahu výboru pro audit a interního 

auditu.

 V současné době překládáme do českého jazyka.

 Dostupné na webu ČIIA 



Zajímavá publikace

 Již je k dispozici čtvrté vydání Risk in Focus, které definuje 

aktuální témata pro interní auditory.

 K dispozici na webu ČIIA.

 10 prioritních rizikových oblastí 

pro interní audit v roce 2020, např.:
Cybersecurity & data privacy:

Digitalisation & business model disruption

Business resilience, brand value & reputation

Financial risks: from low returns to rising debt

Geopolitical instability & the macroeconomy

Human capital: the organisation of the future

Governance, ethics & culture: the exemplary organisation

Climate change: risk vs opportunity



Zajímavé semináře

 NÁSTROJE A METODY ŘÍZENÍ PRO INTERNÍ AUDITORY

 Nový atestační kurz (27. – 29. listopadu 2019)

 Úroveň Expert / konzultant

 představen na workshopu v Hradci Králové

 garant Eva Janoušková + Blanka Štefanková, Ivana 

Göttingerová, Silvie Goliášová, Tomáš Domecký

 COSO, 3 linie obrany, řízení rizik, procesní řízení, ITIL, COBIT, 

řízení kvality, robotizace procesů, SMART, internet věcí,……..



Zajímavé semináře



Jak se interní auditoři z VS v ČIIA 
setkávají?

 Sekce veřejné správy (František Beckert, Eva Klímová, Dana 
Ratajská)

 Zdravotní pojišťovny 
 Státní fondy a další specifické organizace (Zdeněk Nushart)
 Zdravotnictví (Šárka Nováková)
 Vedoucí IA z ústředních orgánů státní správy (František Beckert)
 Interní auditoři a kontroloři z moravských měst a obcí 

(Jaroslava Kopová)
 ……



ČIIA
a co chystáme?



• Poselství oslav
I. Propagace ČIIA a interního auditu
II. Zaměřeno na budoucnost IA (konference, časopis)

• Cílová skupina
I. Interní auditoři a zejména členové ČIIA 

(konference, sněm, časopis)
II. Partneři ČIIA (setkání s klíčovými partnery)

25 let ČIIA



Bude v 2020

 VELKÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V PRAZE

27.- 28. května 2020, hotel Pyramida 

(gala večer Lobkowiczký palác)



Bude v 2020

 SNĚM

 AKCE PRO INTERNÍ AUDITORY (2x velké setkání pro VS –

Praha (17. září 2020 – MMR; Olomouc – 10/2020)

 AKCE S PARTNERY (NKÚ, ČNB, KAČR, RVDA, ČBA,…..)

 SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU INTERNÍ AUDITOR



DĚKUJI ZA POZORNOST

DOTAZY
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