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CENA
člen ČIIA 
3 500 Kč 
(s DPH 4 235)

nečlen ČIIA  
4 000 Kč
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ČÍslO 
14423

OD–DO 
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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/   

AUDIT BEzpEČNOsTI ICT

URČENO pRO
Pro interní auditory, zaměstnance odpovědné za ověřování informačních rizik, vedoucí pracovníky, kontrolní pracov-
níky, kteří zodpovídají za globální rizika ve firmě.

CÍl sEmINářE
Cílem je seznámit posluchače s řešením bezpečnostních rizik ICT. Úkolem je poskytnout postupy a metody vhodné 
ke kontrole ICT s řadou příkladů. 

pROgRAm
▲   Jak řídit rizika a navrhovat bezpečnostní opatření ICT.
▲   Kontrola technického zabezpečení.
▲   Penetrační testy informačního systému organizace 

a klíčových aplikací. 
▲   Technické prověrky a bezpečnostní audity klíčových 

zařízení.

▲   Audit organizačního, procesního a personálního za-
bezpečení organizace.

▲   Příklady selhání bezpečnostních opatření.
▲   Výhody a nevýhody outsourcingu interního auditu 

ICT.

lEKTOR 
David Horad, CIsA, CIsm, CRIsC, Argeus, s.r.o.
Je zkušený IS/IT auditor, který má hluboké znalosti v oblasti bezpečnosti informací, podílí se na řízení ICT rizik, je specialistou 
na ochranu údajů a kontinuitu činností. Dlouholeté profesní dovednosti v oblasti Security Governance nabyl jako manažer bezpeč-
nosti informací ve společnostech T-Systems Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s., a také na pozici Head of IS/IT Au-
dit v Komerční bance, a.s. Zkušenosti s praktickou implementací bezpečnosti získal ve firmě Credit Suisse Life & Pension – Pojišťov-
na, a.s. jako IT Development Manager. Ve společnosti Argeus s.r.o., se podílí na projektech interního auditu a řízení ICT rizik. David 
Horad studoval na VŠE v Praze.

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.
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