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Mezinárodní institut interních auditorů (IIA), založený v roce 1941, 
slouží pro profesi interního auditu jako: 
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IIA jako důvěryhodná, globální organizace poskytuje 
prostřednictvím Mezinárodního rámce profesní praxe interního 
auditu (IPPF) celosvětově uznávané Standardy profesionálům 
interního auditu. IIA stanovuje globální standardy 
pro vykonávání interních auditů.

190 000+
členů po celém světě
(stav k prosinci 2016)

IIA Global Headquarters 
W / www.globaliia.org
E / advocacy@theiia.org

100+ Institutů

170+ zemí

177tis.+ globálně vydaných 
certifikací

143tis.+
certifikovaných
interních auditorů (CIA) 
po celém světě

1 sada mezinárodně uznávaných Standardů

Český institut 
interních auditorů, z.s.
W / www.interniaudit.cz
E / ciia@interniaudit.cz

■�	�Český institut interních auditorů (ČIIA) je národním 
 institutem Mezinárodního institutu interních auditorů.
■�	�ČIIA je zapsaný spolek interních auditorů za účelem 
 prosazování a podpory rozvoje interního auditu v České republice. 
■�	�ČIIA byl založen v roce 1995.
■�	�ČIIA nabízí: 
 – širokou škálu seminářů, vzdělávacích programů a akreditovaných školení 
 – konference a workshopy 
 – mezinárodní certifikace a certifikaci interních auditorů ve veřejné správě 
 – služby v oblasti zajištění kvality interního auditu a odborné poradenství
 – překlad Standardů do českého jazyka 
 – odborné publikace a časopis Interní auditor 
 – setkávání interních auditorů 

Stav k březnu roku 2017.

 1050+ členů

 480+ organizací

 320+ certifikací

 Z toho 290+ certifikací CIA



Význam interního auditu:

1
Řízení a správa společnosti je klíčová pro úspěch 
organizace a vyžaduje otevřený, důvěryhodný vztah 
mezi představenstvem, managementem a interním auditem.

2 Interní audit je zásadní pro oblast řízení a správy společnosti 
a podporuje důvěru, transparentnost a odpovědnost.

3 Interní audit přispívá k úspěchu, pozitivní změně a inovacím 
tím, že poskytuje ujištění a poradenství.

4
Interní audit je nejúčinnější tehdy, když jeho činnost, zdroje 
a kompetence jsou v souladu se strategií organizace 
a když se řídí Standardy IIA.

5
Interní audit přináší největší hodnotu, pokud je objektivní, 
věnuje pozornost rizikům a příležitostem a zaměřuje se 
na budoucnost.

6
Interní audit nesmí podléhat nepatřičným vlivům a musí 
být nezávislý.

Proč je interní audit důležitý?

Funkce interního auditu má ucelený pohled na organizaci a jedinečnou 
pozici k tomu, aby byla:

 ■ důvěryhodným poradcem

 ■ strategickým partnerem

 ■ poskytovatelem ujištění

 ■ nálezcem řešení

 ■ katalyzátorem změn

 ■ řešitelem problémů

Rizika a příležitosti jsou všude:

Interní auditoři poskytují orgánům společností a jejich vedení, včetně stakeholderů (například investorů), poradenství 

a ujištění v oblasti rizik a příležitostí, se kterými se společnost setkává, a pomáhá je úspěšně řídit a vyhodnocovat.  

Služby interního auditu jim pomáhají zlepšovat procesy – šetří náklady, zvyšují příležitosti k dosažení tržeb a pomáhají  

řídit rizika.

Co je to interní audit?


