
 
 

Přednášející 

 

Ing. Lukáš Wagenknecht 

Vystudoval Fakultu Ekonomicko – správní na univerzitě v Pardubicích. Působil 

jako interní auditor na Ministerstvu vnitra, u mezinárodní společnosti Foxconn  

a poté v Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy. V letech 2009 – 2013 

působil na pozici manažera oddělení Risk Services ve společnosti Delolloite,  

kde se jako vedoucí auditního týmu podílel mimo jiné na odhalení 

netransparentního rozdělování evropských dotací ROP Severozápad. Ve stejném období byl 

rovněž viceprezidentem Českého institutu interních auditorů. V roce 2012 založil nezávislý think 

- tank Good Governance, jehož cílem je posílení kvality státní správy v České republice. V roce 

2013 se stal vedoucím interního auditu ve společnosti Dopravní podnik hlavního města Prahy. 

Od ledna 2014 je 1. náměstkem ministra financí pro finanční řízení a audit. 

Robert Gielisse, CIA, CGAP 

Robert Gielisse (holandské národnosti), je držitelem magisterský titul v oboru 

ekonomie a bakalářského titulu v oboru právo, dále je držitelem mezinárodní 

odborné certifikace Institutu interních auditorů (CIA, CGAP). Svoji kariéru v 

Evropské komisi začal v roce 1983 a od roku 1993 působí na různých 

manažerských pozicích v rámci DG Budget. Jako hlavní poradce se podílí na nastavení vnitřních 

kontrolních systémů kandidátských a potencionálně kandidátských států. Robert je iniciátorem 

vzniku odborné komunity zástupců členských států EU 28 pro oblast vnitřního řízení a kontroly 

(PIC EU28). Tato odborná komunita je založena na sdílení dobré praxe pro oblast vnitřního řízení 

a kontroly navzájem mezi členskými státy samotnými a Evropskou Komisí, při respektování 

administrativně kulturních odlišností členských států. Robert Gielisse předsedá konferenci PIC 

EU28 a také pracovní skupině tvořené odborníky členských států. 

John Thorpe 

Výkonným členem vedení Nejvyššího kontrolního úřadu Velké Británie (NAO) 

se stal v lednu 2014. Jako odborník v oblasti účetnictví je odpovědný  

za kontrolní činnost NAO v oblasti hospodářských záležitostí.  

Jeho odpovědností je vedení auditních týmů pro oblast finančních auditů  

se zaměřením na podvodné jednání. 



 
 

Ing. Bohuslav Poduška, CIA 

Bohuslav Poduška je ředitelem úseku interního auditu 

České spořitelny, a.s. od roku 1994. Profesi interního auditu v souladu  

s Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu prosazuje 

nejenom v samotné bance, ale v celé finanční skupině České spořitelny, 

a.s. Na rozvoji profese interního auditu v ČR se v letech 1998 – 2002 intenzivně podílel z pozice 

Prezidenta Českého institutu interních auditorů. V oblasti rozvoje profese IA úzce spolupracuje  

s mezinárodním institutem - The Institute of Internal Auditors (IIA). V bance působí od roku 

1993, původně pracoval jako ředitel úseku kapitálových investic. V letech 1987 – 1993 pracoval 

ve státní správě jako ředitel odboru ekonomických informací a analýz na FMEP, FMHSE a jako 

ředitel odboru privatizace na MPO ČR. Bohuslav je certifikovaným interním auditorem (CIA), 

členem Komory auditorů ČR. 

Ing. Simona Székelyová, MBA 

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně 

v bakalářském  oboru veřejná správa, ekonomický  magisterský program na 

Vysoké škole finanční a správní a studijní program MBA pro veřejnou správu. Od 

roku 2008 se věnuje internímu auditu. Působila ve vedoucí pozici na Ministerstvu 

pro místní rozvoj ČR, na Ministerstvu vnitra ČR v oblasti interního auditu a auditu 

strukturálních fondů. Zakládala útvar interního auditu ve Státní tiskárně cenin, státní podnik. 

V současné době působí na Státním pozemkovém úřadě v pozici náměstkyně pro úsek řízení 

krajů. Je držitelkou certifikátu interní auditor ve veřejné správě - expert/konzultant v rámci 

Národního kvalifikačního programu. Členem ČIIA je od roku 2009. Členem Rady ČIIA je od 

roku 2012. Angažuje se v Sekci veřejné správy ČIIA a podílí se na tvorbě vzdělávacích programů. 

Zároveň pracuje ve výboru  

pro certifikaci. V Radě ČIIA vede výbor pro vzdělávání. Působí jako lektorka především v oblasti 

výkonu interních auditů, kontrol a správních činností. 

Martin Kameník 

Martin Kameník absolvoval FSV na UK v Praze, obor veřejná a sociální politika. 

Již více než 10 věnuje tématu korupce ve veřejných zakázkách. Je projektovým 

koordinátorem a předsedou Oživení, o. s. V rámci projektových aktivit se věnuje 

watchodogu veřejných zakázek, analýze systémů pro zadávání veřejných zakázek a formulaci 

adekvátních doporučení. Účastní se na procesu přípravy nového zákona o veřejných zakázkách, 

usiluje o vznik komplexní politiky veřejných nákupů v ČR. Je jedním z garantů společného 

projektu Rekonstrukce státu. 

 


