
určeno pro
Vedoucí pracovníky, interní auditory, kontrolní pracovníky, manažery, a pracovníky, kteří potřebují další orientaci v NOZ.

Cíl kurzu
K 1. lednu 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, který přinesl řadu změn ve všech oblastech, které se 
týkají podnikání, občanského života a jeho dopad je mnohem významnější, než se může na první pohled zdát. Cí-
lem je objasnit související rizika, ukázat pohled interního auditora na související rizika a jejich ověřování.

program
▲  Základní nastavení NOZ
▲  Rizika pohledem interního auditu 
▲  Odpovědnost z jednání s klientem nebo obchodním partnerem 
▲  Ochrana spotřebitele, ochrana slabší strany  
▲  Co hrozí obchodním společnostem a která rizika je třeba ošetřit?
▲  Odpovědnost za škodu a odpovědnost za nemajetkovou újmu z hlediska obchodních společností
▲  Hlavní změny v úpravě společností s ručením omezeným a akciové společnosti 
▲  Kategorizace právních, legislativních rizik
▲  Praktické příklady rizik NOZ v praxi

lektor
mgr. Jan Hart, ll.m., advokát
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1998) a právních studií Středoevropské univerzity v Budapešti (2000). 
Svou právní praxi zahájil jako koncipient v advokátní kanceláři Beiten, Burkhardt, Mittl & Wegener a advokátní zkoušky složil roku 
2002. Od roku 2002 do roku 2005 byl ředitelem odboru legislativního a právního Komise pro cenné papíry. 
Od roku 2005 je advokátem a specializuje se zejména na oblast finančního, občanského a obchodního práva. 
Od roku 2003 je členem rozkladové komise České národní banky. V letech 2010 až 2013 byl též výkonným ředitelem České asociace 
obchodníků s cennými papíry.

Ing. radek Ščotka, mBa, argeus, s.r.o.
Pracuje ve společnosti Argeus s.r.o., která poskytuje formou outsourcingu služby řízení rizik, interního auditu, projektového řízení, com-
pliance a školící aktivity. Jmenovaný má dlouholetou praxi v bankovním sektoru se specializací na problematiku cenných papírů a in-
vestičního bankovnictví. Další manažerské zkušenosti nabyl na poli auditu. Věnuje se projektům řízení rizik v korporátní a finanční sfé-
ře, vedl implementaci systému a metodik řízení rizik, interních auditů prostřednictvím sofistikovaných softwarových platforem u mnoha 
českých i nadnárodních společností. 

CertIFIkoVanÝ Interní auDItorsemInáře / kurzy

termín 
22.–23. října 2014
dvoudenní seminář

Cena
člen čIIa 
3 500 Kč
(s DPH 4 235)

nečlen čIIa  
4 000 Kč
(s DPH 4 840)

číslo 
14448

oD–Do 
09.00–16.00 hodin

místo konání
Český institut interních auditorů,
Karlovo nám. 3, Praha 2, 1. patro

kontakt
e-mail: sindelarova@interniaudit.cz
telefon: 224 920 332
www.interniaudit.cz

storno poDmínky
www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/seminare/   
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