
STORNO PODMÍNKY 
www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/smluvni-podminky.php

Cena zahrnuje výklad lektora, sborník s prezentací k domácí přípravě na zkoušku a 100 vzorových otázek 
včetně odpovědí.

SLEVA
V případě registrace na všechny 3 části je možné uplatnit 20% slevu.
V případě registrace na 2 části je možné uplatnit 10 % slevu.

MÍSTO KONÁNÍ
ČIIA, Karlovo nám. 3, 

Praha 2, 1. patro

ORgANizAčNÍ zAjišTěNÍ
Mgr. Vendula Bezoušková

telefon: 222 263 761
mobil: 731 157 250

e-mail: bezouskova@interniaudit.cz

Č e s K ý  I n s t I t u t  I n t e r n í C h  A u d I t o r ů  n A B í z í 

Certifikace CIA je jedinou globálně 
akceptovanou certifikací interních 
auditorů a zůstává standardem, kterým 
držitelé demonstrují svou kompetenci 
a profesionalitu na poli interního 
auditu. Kandidáti opouštějí program 
obohaceni o vzdělání, zkušenost, 
informace a podnikatelské nástroje, 
které mohou okamžitě uplatnit 
v jakémkoli podnikatelském prostředí 
nebo společnosti.
Zkouška CIA ověřuje znalosti uchazeče 
v oblasti současných postupů interního 
auditu a v oblasti porozumění 

problémům, rizikům a opatřením 
v oblasti interního auditu.
Uspořádání zkoušky do tří částí 
umožňuje seskupení obsahu do tří 
segmentů:
I. část základy interního auditu 
(závazné směrnice IPPF; základy vnitřní 
kontroly a řízení; nástroje a postupy pro 
realizaci zakázek interního auditu)
II. část Praxe interního auditu 
(řízení útvaru interního auditu 
prostřednictvím strategické a provozní 
role interního auditu a příprava rizikově 
zaměřeného plánu; postupy pro 

řízení jednotlivých zakázek (plánování, 
dohled, předávání výsledků a sledování 
výstupů); rizika podvodů a kontrolní 
a řídicí mechanismy)
III. část znalosti interního 
auditu (řízení a správa společnosti 
a podnikatelská etika; řízení rizik; 
organizační struktura včetně 
podnikatelských procesů a rizik; 
komunikace; principy řízení a vedení; 
informační technologie a kontinuita 
podnikání; finanční řízení; globální 
podnikatelské prostředí)

I. část základy interního auditu 
(2 dny) 21.–22. září 2020

LeKtor: 

Ing. rodan Svoboda, CIA, CICA, CrMA.

CENA KURZU

člen ČIIA  7 900 Kč (s DPH 9 559)
nečlen ČIIA  9 900 Kč (s DPH 11 979)

II. část Praxe interního auditu 
(2 dny) 21.–22. října 2020

LeKtor:  
Ing. rodan Svoboda CIA, CICA, CrMA.

CENA KURZU

člen ČIIA 7 900 Kč (s DPH 9 559)
nečlen ČIIA 9 900 Kč (s DPH 11 979)

III. část znalosti interního auditu
(3 dny) 30. listopadu – 2. prosince 2020

LeKtořI:  
Ing. Igor Barva, CIA, CISA (rogit),
Ing. Pavel Dlouhý, ACCA, CFe, CAMS (eY),
Ing. Petr Hadrava, CIA, CISA, CFSA, 
CrMA, FCCA (Sberbank CZ).

CENA KURZU

člen ČIIA  10 900 Kč (s DPH 13 189)
nečlen ČIIA  12 900 Kč (s DPH 15 609)

CÍLE PŘÍPRAVNÉHO KURZU:
1.  Získat ucelený, obecný a teoretický přehled o jednotlivých částech CIA zkoušky. Účastníci přípravného kurzu budou s lektorem 

probírat základní teoretická východiska z oblasti CIA certifikace.
2.  Praktické procvičování vzorových otázek. Účastníci přípravného kurzu obdrží v průběhu kurzu celkem 100 vzorových otázek ke každé 

části, z nichž část bude detailně probrána a vysvětlena v rámci kurzu a část bude sloužit pro samostudium. Na I. a II. část kurzu jsou 
vyhrazeny dva dny, na III. část tři dny. Kurz připravuje uchazeče na strukturu CIA zkoušky dle sylabu 2013 v českém jazyce.

Certifikovaný Interní Auditor
Globálně akceptovaná certifikace interních auditorů

Přípravný kurz ke zkouškám CiA

Více informací na 
www.interniaudit.cz


