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Přihláška ke zkoušce CIA 

  

1. JMÉNO:  
 

Příjmení:    Křestní jméno:             Titul: 

 

 

Další jména (iniciály): 

 

     Příjmení za svobodna:  

  

 

2.  ČLENSTVÍ V ČIIA: 
 

                   Ano             Ne  

 

3. ORGANIZACE:   
  

Název:   

Adresa:  

Město:       

PSČ:  

                          IČO:    DIČ: 

    

    Země: 

     

 

4.  ADRESA BYDLIŠTĚ: 
     
     Ulice: 

     PSČ – město: 

     Země: 

     

 

5.  PROSÍM, ZAŠLETE FAKTURU: 
     

     Domů:      Do zaměstnání: 

 

 

 

6.  E-MAIL:      
  

 
7.  TELEFON:                        
 

 
8.  KÓD pracovního zařazení:                          9.  KÓD odvětví: 
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  10. DATUM NAROZENÍ: 
  

 

11. DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ  (Nutno doložit ověřenou kopii diplomu) 
 

Nejvyšší dosažené vzdělání - titul: 

V roce:  

  

 

12. PRAXE V OBLASTI INTERNÍHO AUDITU: 
 

a.  Bez praxe      

b. Méně než 1 rok 

c.  1  až  2 roky     

d. Více než 2 roky 

  

   

13. JAZYKOVÉ PŘEDPOKLADY: 
 

Centrála IIA nabízí možnost složit zkoušku CIA v těchto jazycích (vyznačte): 

        

       čeština:           angličtina:       ostatní: 

 

 

           

14. ZKOUŠKY, na které se hlásíte rovnou spolu s registrací: 
 

 

    Část I.           Základy interního auditu 
 
 
    Část II.  Praxe interního auditu 
 
 
    Část III.  Znalosti interního auditu

 
 
        x                 Pouze registrace 
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Kódy pracovního zařazení 

  

Zvolte pozici, která nejlépe vystihuje vaší úlohu a funkci (není nutné doslova uvádět 

vaše postavení) v organizaci. Na přihlášce zapište příslušné číslo do sekce kódů 

zaměstnání. 

  

200 Generální ředitel - jsem nevyšším vedoucím pracovníkem v organizaci s nejvyšší 

odpovědností za celý interní audit.   

  

210 Ředitel auditu - Jsem hlavním auditorem oprávněným řídit rozsáhlé komplexní 

programy interního auditu v rámci mé organizace. 

  

220 Manažer auditu - Řídím činnost interního auditu  na určeném pracovišti v rámci 

všeobecných pokynů poskytovaných ředitelem auditu. 

  

230 Pracovník auditu - Provádím nebo pomáhám při provádění revizí přidělených 

organizačních a funkčních činností. 

  

245 Ředitel auditu IT - Jsem vedoucím auditu IT v rámci mé organizace. 

  

250 Manažer auditu IT - Řídím činnost auditu IT na přiděleném pracovišti v rámci 

všeobecných pokynů udělených ředitelem auditu. 

  

260 Pracovník auditu IT - Provádím nebo pomáhám při provádění revizí přidělených 

organizačních a funkčních činností týkajících se auditu IT. 

  

275 Dodavatel auditorských služeb - nabízím služby interního auditu na smluvní bázi. 

  

280 Externí autorizovaný účetní auditor - Jsem účetním auditorem, autorizovaným účetním 

znalcem atd. 

  

300 Vedení společnosti - Jsem vedoucím pracovníkem společnosti, CFO, CIO, CEO       (a 

neřadím se pod jiné kódy zaměstnání uvedené výše)  

  

310 Pedagogický pracovník - Jsem zaměstnán hlavně jako pedagogický pracovník na 

vysoké škole či univerzitě (PhD, DBA, EdD atd.). 

  

320 Student - Účastním se studijního programu na vysoké škole či univerzitě (včetně 

doktorských kandidátů) na bázi celodenního studia. 

  

330  V penzi - Odešel jsem ze zaměstnání do penze (jinak odkázat na jiný kód zaměstnání). 

  

340 Člen výboru pro audit - Jsem členem výboru pro audit orgánů společnosti (a nejsem 

uveden pod jiným kódem zaměstnání výše v textu). 

  

350 Poradce pro oblast řízení - Jsem především nezávislým poradcem a zajímám se  

o interní auditing (jinak odkázat na jiný kód zaměstnání). 

360  Jiné - Specifikovat charakteristické rysy postavení nebo zaměstnání 
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Kód odvětví 

  

Zemědělství, lesnictví a rybářství 

0100 Produkce/služby v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství 

  

Těžba 

1000  Těžba 

1300 Těžba ropy a plynu  

  

Smluvní výstavba 

1500 Výstavba 

  

Zpracovatelský průmysl 

2000 Potravinářské a podobné produkty 

2100 Tabákoví výrobci 

2200 Textilní a oděvní produkty 

2400 Produkty dřevařského a dřevozpracujícího průmyslu (včetně nábytku ) 

2600 Papírové a související produkty (včetně tisku/vydavatelství) 

2800 Chemikálie 

2830 Léčiva a výzkum 

2840 Rafinace ropy a příbuzné průmyslové obory 

3010 Gumové a plastové produkty 

3100 Kožené, kamenné a skleněné produkty 

3300 Hutní průmysl  

3400  Sériově vyráběné kovové produkty (včetně neelektrického strojního zařízení) 

3500 Průmyslové a komerční strojní zařízení 

3510 Letectví a kosmonautika 

3520 Počítače a podobná zařízení/vybavení  

3600 Elektrická strojní zařízení, elektronické vybavení a pomocný a provozovací 

materiál 

3700 Dopravní zařízení 

3800 Zboží pro fotografické, lékařské a vědecké účely 

3900 Různé zpracovatelské průmyslové obory 

  

Doprava, komunikace a veřejné služby 

4000  Pozemní doprava 

4400 Vodní doprava 

4500 Letecká doprava 

4700 Další dopravní služby 

4800 Komunikační služby 

4810 Telekomunikace 

4900 Elektrotechnické/plynárenské/sanitární služby 

4910 Plynárenské služby 

4920 Plynárenské a elektrotechnické služby 

4930 Sanitární služby 
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Velkoobchod a maloobchod 

5000 Velkoobchod 

5300 Maloobchod 

5800 Restaurační zařízení 

 

 Finančnictví, pojišťovnictví a nemovitosti 

6000 Bankovní a finanční instituce 

6030 Nebankovní služby bank (např. leasing) 

6040 Hospodaření a spoření & organizace půjček 

6100 Družstevní záložny 

6130 Jiné společnosti poskytující informace o úvěruschopnosti 

6200 Služby v oblasti cenných papírů a komodit 

6300  Propagátoři pojištění, pojišťovací agenti, služby 

6500 Služby v oblasti realit 

6700 Holdingové/investiční společnosti 

  

Služby 

7000 Hotely/ubytovací služby 

7200 Osobní/sociální služby 

7300 Smluvní auditorské služby 

7310 Poradci pro oblast řízení 

7320 Služby v oblasti informační technologie 

7330  Služby v oblasti umísťování řídících pracovníků 

7500 Opravárenské služby 

7600 Hry/loterie 

7800 Filmy/služby v oblasti zábavy a rekreace 

8000 Služby v oblasti zdravotnictví 

8100 právnické služby 

8200 Služby v oblasti vzdělání  

8600 Členské organizace 

8900 Služby v oblasti účetnictví veřejných institucí/účetnictví/účtování 

8910 Různé služby  

  

Vláda 

9100 Federální/národní vláda 

9200 Státní/ regionální vláda 

9300 Místní vláda 

9400 Mezinárodní vláda 

  

Neklasifikovatelné 

9900 Neklasifikovatelné instituce 
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V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ TITULU CIA, SOUHLASÍTE S UVEŘEJNĚNÍM SVÉHO JMÉNA 

NA STRÁNKY ČIIA ? 
 

 
ANO         NE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód organizace IIA / národního institutu / členské organizace 
 

 

Mezinárodní kód národního institutu (ČIIA) 

IIA-Czech Republic        Chapter (269) 
  

  

Český institut interních auditorů 

Karlovo náměstí 3 

120 00 Praha 2 

 

Telefon: 00420 224 920 332 

e-mail: ciia@interniaudit.cz  
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Příloha č. 1 
Reference o charakteru 

  

Jméno kandidáta:  
  

Příjmení:   Křestní jméno:   Titul: 

  

Organizace kandidáta: 
  

Na vědomí uděliteli doporučení:  

Výše uvedená osoba se přihlásila ke složení zkoušky Certifikovaný interní auditor 

(CIA). Vzhledem ke splněným kvalifikačním předpokladům kandidáta pro označení 

CIA požadujeme Vaše hodnocení. Základem tohoto hodnocení je Etický kodex 

vypracovaný IIA. Přečtěte si prosím etický kodex a pak vyplňte tento formulář. 

(Etický kodex je k dispozici na webové stránce ČIIA: www.interniaudit.cz nebo 

IIA: www.theiia.org.). 

  

Tento formulář nebo fotokopie tohoto formuláře by měla být použita při poskytování 

posudku na kandidáta CIA. Následující informace by měly být doplněny a ověřeny 

CIA. 

  

Oprávnění udělitele doporučení:  
  

Jsem držitelem CIA, autorizovaný interní auditor, kandidátův nadřízený, jiné: 

 

Prohlášení o posudku: 

Podle mého názoru (jméno kandidáta) vyhovuje kvalifikačním požadavkům 

stanoveným etickým kodexem, který byl vypracován v Institutu interních auditorů. 

  

  

Podpis udělitele doporučení:     Datum: 

  

 

 

Informace o uděliteli doporučení 
  

Jméno: 

  

Titul / pozice: 

  

Organizace:     

  

Adresa: 

  

Telefon do zaměstnání: 

  

Fax:     E-mail:  
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Příloha č. 2 

 
Ověření praxe 

  

  

Ověřuji, že  (jméno kandidáta) dokončil nejméně 24 měsíců praxe v interním  

      auditu nebo ekvivalentní praxi, jak je popsáno  

      níže. 

  

Podpis ověřovatele:  Datum: 

  

  

Praxe kandidáta: 
Následující informace o kandidátovi by měly být seřazeny chronologicky s poslední 

pozicí na prvním místě. Uveďte prosím název zaměstnání kandidáta, data 

zaměstnání a stručný popis povinností a odpovědností kandidáta. Pokud se ověřuje 

vyučovací praxe, uveďte názvy kurzů, data a popis kurzů. (Dva roky vyučovací praxe 

v souvisejícím oboru budou akceptovány jako ekvivalentní jednomu roku praxe.) 

  
1.Organizace: 

  

Data: od  do 

  

Popis povinností(pozice): 

  

 

2.Organizace: 

  

Data:  od  do 

  

Popis povinností (pozice): 

  

 

 

Informace o ověřovateli: 
  

Jméno:     

  

Titul/ pozice: 

  

Organizace: 

  

Adresa: 

  

Telefon do zaměstnání:   

  

Fax:     E-mail: 


