
Č E S K Ý  I N S T I T U T  I N T E R N Í C H  A U D I T O R Ů  N A B Í Z Í

WEBINÁŘE

Registrace a více informací ZDE

„Distanční vzdělání je vhodné pro všechny 
věkové kategorie, ale tzv. rizikoví absolventi 
je ocení především. Díky efektivnímu využití 
času hodlám webináře využívat i v budouc-
nu, a to v maximální míře.“ 

Bc. Petra Štefek (účastnice webinářů)

„U webinářů jsem jako lektor ocenil jejich  
interaktivní prvky, jako je možnost pokládat 
otázky a hned vzápětí moci s účastníky  
sdílet spektrum získaných odpovědí.“ 

Dr. Antonín Šenfeld, CIA (lektor webinářů)

ÚNOR
   Právní úprava placení.
   Jak na audit procesu nákupu.
   Řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti.
   Využití myšlenkových map při analýze dat a popisu procesů.
   Audit krok za krokem v souladu s požadavky Standardů 

pro IA.
 
BŘEZEN
   „Jak se dokopat“ – koncentrace, překonání rozhodovací pa-

ralýzy, boj s prokrastinací.
   Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
   Audit kamerových systémů (CCTV).
   Krizové řízení náhledem risk manažera a interního auditora.
   Hodnocení kvality auditu se zohledněním mezinárodních 

standardů.
   Uplatnění principů 3E při čerpání rozpočtových prostředků 

v orgánu veřejné správy.
   Měření a zvládání rizik.
  Využití MS Excel při analýze dat z hlavní knihy.

DUBEN
   Whistleblowing v rámci vnitřního kontrolního systému a nové 

povinnosti organizací při zavádění interních kanálů pro ozna-
mování.

   Správa dokumentů ve spisové službě z pohledu interního au-
ditora.

   Jak na audit procesu investic.
   Interní audit založený na datové analytice.
 
KVĚTEN
   Zákon o střetu zájmů.
   Registr smluv očima auditora.
  Podvod, aneb co s tím.
   Jak na audit procesu údržby.
 
ČERVEN
   Řízení rizik.
   Systémové myšlení aneb identifikace problému v souvislostech.
   Audit dle zákona o kybernetické bezpečnosti – případová studie.

Výběr webinářů, které jsme pro vás připravili od února do června 2021

 Proč se vzdělávat prostřednictvím webinářů?
 Ušetříte čas, odpadá nutnost cestovat.

   Můžete sledovat z pohodlí kanceláře nebo domova.

   Snižují se finanční náklady (zejména na cestu a ubytování).

   I prostřednictvím webinářů můžete diskutovat s lektory a ostatními účastníky.

   Naprostá bezpečnost z epidemiologického pohledu.

  Webináře připravíme i na klíč pro vaši firmu dle Vašich požadavků a účastníci  

nemusí opustit svoji kancelář.

Webináře jsou realizovány v platformě MS Teams.  
Více informací o technických požadavcích najdete ZDE 
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