PŘÍRUČKA PRO
KANDIDÁTY

Titul The Certified Internal Auditor® (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.
Titul The Certified in Risk Management Assurance® (CRMA®) je určen pro interní auditory a profesionály
v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o
řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti, zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích
mechanismů (CSA). CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze
kterých se skládá program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto
oblastech poradenství a ujištění.

Bez ohledu na to, kterou certifikaci si zvolíte,
představuje certifikace IIA Váš závazek vůči profesi interního auditu.

Zkoušky IIA se skládají pomocí počítače (Computer Based Testing - CBT). To znamená, že zkoušky se mohou
skládat v kterémkoli z více než 400 testovacích center po celém světě, v testovacím jazyce dle Vaší volby, v
termínu, který Vám vyhovuje.
Počítačového administrátora testů vybral IIA firmu Person VUE, která zajišťuje zkoušky v počítačovém
formátu ve schválených centrech Pearson VUE po celém světě. Pearson VUE je světový lídr v globální
administraci testů pomocí počítače a jejich investice do technologií zaručují špičkovou bezpečnost a poskytují
kandidátům IIA skvělý servis.
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DETAILNÍ INFORMACE K ŽÁDOSTI, REGISTRACI A PLÁNOVÁNÍ TERMÍNŮ
ZVAŽTE, ZDA SE STÁT ČLENEM INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ
V případě, že ještě nejste členem ČIIA, byste měli zvážit, zda se jím stát předtím, než podáte žádost do
programu certifikace. Existují okamžité i dlouhodobé výhody, benefity a speciální akce, které členství v ČIIA
přináší, a které by měl každý kandidát zvážit, jako například:
➢ Výhodné ceny žádostí o certifikaci i poplatků za registraci ke zkoušce.
➢ Bezplatné hlášení CPE.
➢ Online přístup k auditním standardům, etickým pravidlům.
➢ Dále: nižší cena za semináře a konference ČIIA, slevy na vzdělávací produkty ČIIA, bezplatné
zasílání výtisku časopisu Internal Auditor, široká škála dalších online informačních bulletinů, které
přinášejí novinky a informace z různých oblastí profese interního auditu.
Pro více informací o tom, jak se stát členem ČIIA, navštivte www.ciia.cz
REGISTRACE DO CERTIFIKAČNÍHO PROGRAMU
V příslušné sekci této příručky naleznete specifické požadavky k jednotlivým nabízeným certifikačním
programům.
Pro úspěšnou registraci do certifikačního programu musí kandidát vyplnit přihlášku v novém certifikačním
systému CCMS. Stručný manuál, jak postupovat při vyplnění najdete ZDE.
Specifické požadavky k certifikačnímu programu najdete na str. 10.
PŘIHLÁŠENÍ
Přihlášení ke zkoušce je platné 180 dní od termínu zpracování v certifikačním systému CCMS. Každé
přihlášení opravňuje k jednomu pokusu o absolvování zkoušky. Je Vaší odpovědností si zkoušku během této
doby naplánovat. Po uplynutí 180 dní Váš předplacený pokus propadne.
Stručný manuál, jak postupovat při přihlašování na zkoušku najdete ZDE.
ZÍSKÁNÍ AUTORIZACE K TESTOVÁNÍ
Jakmile je Vaše přihlášení ke zkoušce zpracováno, obdržíte e-mail z IIA s přiloženým odkazem do
certifikačního systému CCMS, prostřednictvím kterého si naplánujete přesný termín zkoušky.
Bez předchozí autorizace IIA si nelze termín zkoušky naplánovat.
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PLÁNOVÁNÍ TERMÍNU TESTOVÁNÍ
Plánování termínu je proces, při kterém je Vám zarezervována testovací stanice v místě a v čase, ve kterém si
přejete zkoušku skládat. Zkoušku si lze naplánovat v jakémkoli testovacím centru Pearson VUE a v jakoukoli
hodinu, kdy má centrum pro Vás volnou testovací stanici.
Doporučujeme naplánovat si termín zkoušky v dostatečném předstihu.
Zkoušku si můžete naplánovat v jakémkoli termínu v období do 180-ti dní od data, kdy byla Vaše registrace
zpracována IIA. Pokud si zkoušku na toto období nenaplánujete, Vaše autorizace k testu propadne, budete se
muset znovu zaregistrovat a znovu zaplatit, abyste si mohli zkoušku znovu naplánovat a skládat. IIA ani
Pearson VUE neodpovídají za to, že si zkoušku nenaplánujete dříve, než Vaše registrace vyprší.
Změna termínu zkoušky, ale i ostatní změny s tímto související jsou zpoplatněny 75 USD.
V případě, že se ke zkoušce v plánovaném termínu nedostavíte, Váš termín i poplatek propadne. Pokud budete
chtít znovu ke zkoušce, budete se muset znovu přihlásit a uhradit příslušný poplatek.
Otevírací doba testovacích center
Většina testovacích center Pearson VUE je otevřena pět nebo šest dní v týdnu v běžné pracovní době, v
závislosti na místních podmínkách, po celý rok. Zkoušku si můžete naplánovat na jakýkoli termín, kdy je
centrum Pearson VUE otevřeno a má volné testovací stanice.
Umístění testovacích center
Zkoušku můžete skládat v jakémkoli testovacím centru Pearson VUE, schváleném IIA, po celém světě, bez
ohledu na to, zda je testovací centrum v místě Vašeho bydliště nebo ve Vaší zemi. Nejbližší testovací centrum
můžete vyhledat ZDE.
Testovací centrum v České republice:

GOPAS, a.s.
Kodaňská 46
101 00 Praha 10
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Změny termínu
Změny nebo zrušení termínu zkoušky se mohou provádět on-line v certifikačním systému CCMS.
Pro umožnění tohoto kroku prosím kontaktujte kancelář ČIIA.

Jakákoliv změna termínu, popř. další změny s tímto úkonem související, jsou zpoplatněny 75
USD!
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU
Český institut interních auditorů připravil pro zájemce tzv. Přípravný kurz pro zkoušku CIA, jehož náplní je
získání základního přehledu o tématech v jednotlivých částech CIA a procvičení vzorových otázek, Univerzitu
interního auditu, která zahrnuje zejména teoretickou část přípravy ke zkoušce, ale také Akademii Risk
Managementu - vzdělávací program v oblasti řízení rizik.
Informace o těchto kurzech a materiálech vhodných pro přípravu najdete na webu ČIIA.
Studijní materiály k jednotlivým certifikacím najdete na bookstoru IIA – ZDE.
PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE V TESTOVACÍM CENTRU PEARSON VUE
Přijeďte do centra včas
Cestu do testovacího centra si naplánujte tak, abyste dorazili nejméně 30 minut před začátkem zkoušky.
Pokud se do centra dostavíte méně než 30 minut před začátkem zkoušky, nemusí Vám být umožněno zkoušku
konat a tento pozdní příchod může být považován za absenci. V žádném případě Vám nebude umožněno
zkoušku konat, pokud se dostavíte až po začátku Vašeho plánovaného testu. Pokud budete mít absenci, Vaše
přihlášení i poplatek propadne, pokud budete chtít znovu ke zkoušce, budete muset znovu provést přihlášení a
zaplatit příslušný poplatek.
Předložte akceptovatelný doklad totožnosti
IIA a Pearson VUE mají velmi přísná bezpečnostní pravidla. Jedním z nich je Vaše identifikace. Musíte přinést
alespoň jeden doklad totožnosti, který splňuje tato kritéria - doklad musí:
➢ obsahovat Vaše jméno přesně tak, jak jste jej uvedli během procesu registrace ke zkoušce,
➢ obsahovat Vaši fotografii,
➢ být platný – propadlé doklady nejsou akceptovány,
➢ být originál – fotokopie nelze akceptovat.
Akceptovatelné doklady jsou tyto: občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, vojenská knížka, povolení
k trvalému pobytu.
Neakceptovatelné doklady jsou: identifikační zaměstnanecká průkazka, školní/univerzitní doklad o studiu.
V případě, že nepředložíte akceptovatelný doklad totožnosti, nebudete moci skládat zkoušku, přestože
se dostavíte, bude se Vám počítat absence, Vaše přihlášení i poplatek propadne, pokud budete chtít
znovu ke zkoušce, budete muset znovu provést přihlášení a zaplatit poplatek.
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Zapište se u testu
Zaměstnanci testovacích center Pearson VUE absolvovali trénink v procedurách specifických pro zkoušky IIA.
Personál testovacího centra Vás provede kroky, které připravil IIA. Níže uvedené můžete po příjezdu do
testovacího centra očekávat:
➢ Administrátor v testovacím centru Vám ukáže, kde si můžete uložit své osobní věci. Musíte uložit
veškeré své osobní věci, včetně peněženek, hodinek, šperků, mobilních telefonů atd. v zamykatelných
skříňkách (nebo podobném zabezpečeném místě) poskytnutých testovacím centrem. Dostanete klíč od
skříňky, který musíte před odchodem vrátit zaměstnanci centra. Skříňky jsou velmi malé a nejsou
určeny pro uskladnění objemných věcí. Nenoste do testovacího centra nic, co absolutně nutně
nepotřebujete. Zaměstnanci testovacího centra Pearson VUE ani IIA neodpovídá za ztracené a ukradené
věci.
➢ Administrátor Vám poskytne kopii Dohody o pravidlech pro kandidáty. Pokud chcete skládat zkoušku
v testovacím centru Pearson VUE, musíte souhlasit s podmínkami dohody.
➢ Musíte předložit akceptovatelný doklad totožnosti. Administrátor ověří, že jméno souhlasí se jménem
na přihlášce/registraci. Doklad totožnosti musíte mít po dobu zkoušky stále u sebe. Pokud budete
muset z jakéhokoli důvodu opustit místnost, budete muset při návratu doklad totožnosti předložit.
➢ Administrátor překontroluje, že Váš podpis souhlasí s podpisem na dokladu totožnosti (pokud tam
nějaký podpis je).
➢ Pokud si přinesete jazykový slovník, administrátor zkontroluje, že je akceptovatelný a neobsahuje
žádné vpisky nebo vložené materiály (Všimněte si, prosím, že si kandidáti mohou přinést pouze
jazykový překladový slovník. Tento slovník nesmí obsahovat definice nebo terminologii. Nesmí v
něm být cokoli vepsáno nebo zvýrazněno, nesmí v něm být dopsány jakékoli poznámky, nesmí do něj
být vloženy žádné další dokumenty).
➢ Dostanete poznámkový blok a pero, abyste si během testu mohli dělat poznámky. Tento blok budete
muset před odchodem odevzdat administrátorovi. Z testovacího centra nesmíte žádné poznámky
odnášet.
➢ Během zkoušky budete mít k dispozici kalkulačku na monitoru. Pokud dáváte přednost běžné
kalkulačce a centrum bude mít nějakou k dispozici, můžete o ni požádat. Nebude Vám dovoleno
přinést si vlastní kalkulačku nebo cokoli podobného.
➢ Budete se muset zapsat do seznamu a pak budete připuštěni k testu. Váš test začne během 30 minut
od naplánovaného času. Pokud se stane, že z jiných důvodů než vinou kandidáta, bude začátek
zkoušky o více než 30 minut opožděn, budete si moci vybrat, zda budete chtít ve zkoušce pokračovat,
nebo zda zvolíte nový termín.
➢ Pokud z jakéhokoli důvodu opustíte místnost, budete se muset zapsat do seznamu a předložit doklad
totožnosti.
➢ Do testovací místnosti nesmíte nosit jídlo a pití.
➢ Dozor v místnosti Vás odvede k Vašemu místu. Na místě budete muset zůstat po celou dobu testu,
kromě doby, kdy Vám bude dovoleno místnost opustit.
➢ Poté, co se přihlásíte do systému, projděte rychle úvodní obrazovky. Je nastaven časový limit na
projití úvodních obrazovek, pokud jej překročíte, zkouška automaticky začne.
➢ Pokud nastane jakýkoli problém s počítačem, okamžitě to nahlaste dozoru.
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VYKONÁNÍ ZKOUŠKY
Poté, co budete usazeni v testovací místnosti, Vás administrátor přihlásí do systému. Budete vyzváni, abyste
potvrdili, že zkouška na obrazovce je ta, ke které jste se přihlásili, a začnete s testem.
Všechny certifikace IIA jsou připraveny podle stejného modelu, který se skládá z několika různých segmentů
následujícím způsobem:
Dohoda o mlčenlivosti a obecné podmínky konání zkoušky
Než začnete psát zkoušku, budete muset akceptovat následující podmínky IIA o důvěrnosti:
Tato zkouška je důvěrná a je chráněna dle zákona. Vám, jakožto zkoušenému, je poskytnuta pouze za účelem,
abyste získal certifikaci. Je Vám výslovně zakázáno zveřejňovat, publikovat, reprodukovat nebo rozšiřovat
obsah této zkoušky, ať již celek nebo její část, jakoukoli formou nebo prostředky, ústně nebo písemně,
elektronicky nebo mechanicky, za jakýmkoli účelem, bez předchozího písemného souhlasu IIA.
IIA požaduje, aby si všichni kandidáti přečetli a akceptovali výše uvedenou Dohodu o mlčenlivosti a obecné
podmínky konání zkoušky před tím, než začnou zkoušku skládat.
Pokud neakceptujete dohodu o mlčenlivosti, nebudete moci pokračovat ve zkoušce. Pokud se to stane, Vaše
registrace i poplatek propadne, pokud budete chtít znovu ke zkoušce, budete muset znovu provést registraci a
zaplatit poplatek.
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Tutoriál
Než začnete skládat skutečnou zkoušku, budete se moci podívat na tzv. tutoriál, který Vám ukáže, jak
postupovat při skládání zkoušky. Tuto sekci můžete přeskočit a přejít ke zkoušce samotné, pokud si to přejete.
Pokud jste ale v minulosti neskládali zkoušku IIA v Pearson VUE testovacím centru, důrazně doporučujeme,
abyste si před zkouškou tutoriál prošli.
Tutoriál je v délce 10 minut. Tento čas máte navíc a nezapočítává se do času samotné zkoušky. Ať jej
absolvujete nebo ne, na zkoušku budete mít vždy stejné množství času.
Začátek zkoušky
Když budete připraveni začít skládat zkoušku, sdělí Vám systém, kolik času na její složení máte.
Časy na jednotlivé zkoušky:
Zkouška
The Certified Internal Auditor (CIA)
• Část 1 Základy interního auditu

Počet otázek

Doba testu

125 otázek
výběr z možností
100 otázek
výběr z možností
100 otázek
výběr z možností

2 hodiny a 30 minut

The Certification in Risk Management Assurance (CRMA) 120 otázek
výběr z možností

2 hodiny a 30 minut

•

Část 2 Praxe interního auditu

•

Část 3 Znalosti interního auditu

2 hodiny
2 hodiny

Speciální zkoušky

Testovací systém Vám umožňuje označit si otázky, ke kterým se chcete vrátit, poté, co si prohlédnete poslední
otázku. Pokud dokončíte poslední otázku dříve, než vyprší Váš čas, můžete se vrátit k Vámi označeným
otázkám nebo k jakýmkoli neoznačeným a pracovat na nich do konce daného času.
Během zkoušky nejsou plánovány žádné přestávky. Můžete si udělat pauzu, pokud ji potřebujete, ale tento
čas se započítává jako běžný čas zkoušky. Budete se muset zapsat u dozoru při odchodu z místnosti i po
návratu zpět.
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Podvodné chování během zkoušky
Zaměstnanci Pearson VUE jsou vyškoleni k tomu, aby rozpoznali jakékoli nezvyklé chování nebo incidenty
během zkoušky. Testovací místnost je nahrávána, aby byly zaznamenány veškeré pokusy o neobvyklou
aktivitu, a nevhodné chování bude nahlášeno IIA k prošetření.
Pokud porušíte jakákoli pravidla pro skládání zkoušky, pokusíte se vynést zkušební materiály z testovacího
centra nebo se budete nevhodně chovat k jiným kandidátům, budete vyloučeni ze zkoušky a nebudete
hodnoceni.
IIA a Board of Regents pokládají nevhodné chování kandidáta během certifikačního procesu za závažný
přestupek. Případy nevhodného chování kandidátů budou nahlášeny Mezinárodnímu etickému výboru IIA,
který k nim zaujme stanovisko. Toto stanovisko může znamenat zneplatnění výsledků zkoušky, vyloučení ze
všech certifikačních programů IIA (současných i budoucích) a publikování stanoviska v tisku IIA. Pokud je
nevhodné chování odhaleno až poté, co je kandidát certifikován, může být certifikace zrušena. IIA může také
použít další prostředky v mezích zákona.
Interpretace výsledků
IIA ověřuje testové otázky, aby statisticky zjistil minimální počet správných odpovědí požadovaných ke
splnění testu, v závislosti na obtížnosti otázek testu. Protože minimální počet požadovaných správných
odpovědí se může lišit test od testu, všechna hrubá skóre jsou převedena do reportovací stupnice od 250 do
750 bodů. Pro úspěšné absolvování IIA testu je požadováno 600 bodů nebo více.
Pokud získáte potřebný počet bodů pro úspěšné absolvování, bude zpráva o Vašem hodnocení obsahovat pouze
informaci, že jste uspěli. Číselné skóre s počtem bodů Vám zasláno nebude. Pokud u testu neuspějete, dostanete
skóre s počtem získaných bodů. Tím se dozvíte, jak blízko jste byli získání 600 bodů.
Opětovné skládání zkoušky
Pokud v jakékoli části zkoušky CIA nebo CRMA neuspějete, musíte počkat alespoň 60 dní, než budete moci
znovu skládat zkoušku nebo její část. Mějte na paměti, že když se ke zkoušce přihlásíte, musíte zkoušku skládat
do 180 dní od data, kdy je Vaše přihláška zprocesována v IIA. Pokud se přihlásíte ihned, jakmile neuspějete u
zkoušky, doba 180 dní začne běžet okamžitě, ale Vy budete muset ještě 60 dní čekat na první příležitost
zkoušku skládat. Počet pokusů o složení zkoušky není nijak omezen. Opětovné přihlášení po neúspěšné
zkoušce a plánování nového termínu se řídí stejnými, výše uvedenými, pravidly.
Obdržení certifikátu
Abyste získali certifikaci, musíte složit všechny části zkoušky a splnit všechny ostatní požadavky programu.
Jakmile splníte všechny požadavky pro certifikaci, informujte prosím místní institut.
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Udržení certifikace
Je požadováno, aby držitelé certifikátů CIA, CRMA, CCSA, CGAP a CFSA udržovali znalosti a dovednosti a
drželi krok s vývojem a zdokonalováním v oblasti, ve které certifikát získali, prostřednictvím CPE (průběžného
profesního vzdělávání). To je umožněno procesem sebehodnocení a následného reportování požadovaných
CPE hodin každý rok.
Detailní informace ohledně CPE najdete ZDE.
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CIA®
CERTIFIED INTERNAL AUDITOR
Pro úspěšnou registraci do programu musí kandidát vyplnit nejprve kontaktovat kancelář ČIIA pro zahájení
procesu registrace, uhradit registrační poplatek a poté vyplnit přihlášku v novém certifikačním systému
CCMS. Stručný manuál, jak postupovat při vyplnění najdete ZDE.
Přihláška musí splňovat všechny následující požadavky:
Je nutné předložit jasně čitelnou kopii identifikačního průkazu (OP, řidičský průkaz) s jasně viditelnou
fotografií kandidáta.

Vzdělání
Požadavky
Kandidáti musí mít bakalářský nebo vyšší titul z akreditované vysoké školy. Nově mohou být do programu
přijati také kandidáti s ukončeným středoškolským vzděláním, a to v případě, že splnili požadavek 5 let
praxe v oblasti interního auditu nebo jeho ekvivalentu.
Více informací o požadavcích na vzdělání najdete na webu IIA ZDE.
Žadatelé musí mít splněny požadavky na vzdělání před tím, než může být jejich žádost schválena a před tím,
než jim bude umožněno se zaregistrovat a skládat zkoušku nebo její část.
Požadovaná dokumentace
•

Žadatelé musí do systému CCMS v rámci svojí přihlášky nahrát doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
(kopie diplomu).

•

Jakmile je kandidátova žádost schválena, kandidát může začít s přihlášením na jednotlivé části zkoušky.
Kandidáti musí do přihlášky uvést přesné informace. Pokud podpůrná dokumentace dodaná kandidátem
neodpovídá informacím uvedeným v přihlášce, kandidát může být podroben kontrole a prověrce
Mezinárodním etickým výborem IIA, včetně, ale nikoli pouze vyřazení z certifikačního programu CIA a
anulování výsledků zkoušek nebo certifikace.

Praxe
Požadavky
Kandidáti CIA musí splnit délku praxe v oblasti interního auditu nebo jeho ekvivalentu dle stupně
absolvovaného vzdělání:
- Dokončené středoškolské vzdělání – délka praxe alespoň 5 let.
- Dokončené bakalářské vzdělání - délka praxe alespoň 2 roky.
- Dokončené magisterské vzdělání - délka praxe alespoň 1 rok.
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Ekvivalenty/Výjimky
•

Akceptovatelný ekvivalent praxe zahrnuje auditní/hodnotící disciplíny, externí audit, hodnocení kvality,
compliance a interní kontroly.

Požadovaná dokumentace
•
•

Je požadován podepsaný formulář Ověření praxe. Tento dokument má být předložen po splnění všech
požadavků na praxi.
Kandidáti se mohou přihlásit do programu CIA a skládat zkoušky dříve, než splní požadavek na profesní
praxi, ale nezískají certifikát dříve, než splní všechny požadavky programu.

Profesionální chování
Požadavky
Aby byl kandidát způsobilý k certifikaci CIA, musí prokázat vysoké morální a profesní hodnoty a souhlasit s
tím, že se bude řídit Etickým kodexem IIA.
Od držitelů a kandidátů CIA se očekává exemplární profesní chování a úsudek a musí se zavázat k
respektování Etického kodexu IIA. Tento souhlas je součástí přihlášky ke zkoušce CIA.
Požadovaná dokumentace
Reference o charakteru
Referenci o charakteru musí každý kandidát prostřednictvím CCMS systému odeslat k potvrzení osobě, která
je držitelem certifikace IIA nebo nadřízeným kandidáta. Přesný postup je popsán v registračním manuálu.

Zkouška
Požadavky
Kandidáti musí úspěšně složit všechny 3 části:
•
•
•

CIA část 1
CIA část 2
CIA část 3

ZÁKLADY INTERNÍHO AUDITU
PRAXE INTERNÍHO AUDITU
ZNALOSTI INTERNÍHO AUDITU
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Doba způsobilosti
Jakmile je registrace kandidáta schválena v IIA, kandidát může pokračovat v certifikaci až do splnění všech
požadavků. Způsobilost kandidáta vyprší, pokud:
•
•
•
•

Od doby schválení registrace uplynuly tři roky.
Kandidát úspěšně neabsolvoval všechny části zkoušky v dané lhůtě 3 let.
Pokud způsobilost kandidáta vyprší, kandidát ztrácí kredit ze všech částí zkoušky, které v minulosti
úspěšně absolvoval. Aby se kandidát mohl vrátit do certifikačního programu CIA, musí předložit novou
přihlášku a zaplatit příslušné poplatky.
Výše uvedenou lhůtu lze prodloužit o 1 rok za poplatek 275 USD bez DPH. Pokud máte o prodloužení
zájem, prosím, kontaktujte kancelář ČIIA.

Přihlášení ke zkoušce jsou platné po dobu 180 dní od data, kdy je registrace zprocesována v CCMS.

OBSAH ZKOUŠKY
Bližší informace o aktualizovaném sylabu 2019 najdete ZDE.
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Speciální zkouška:
®

THE CERTIFICATION IN RISK MANAGEMENT ASSURANCE
(CRMA )
Aby se kandidát kvalifikoval k certifikaci CRMA, musí splnit všechny následující požadavky:
Je nutné předložit jasně čitelnou kopii identifikačního průkazu (OP, řidičský průkaz) s jasně
viditelnou fotografií kandidáta.
!NOVĚ musí být každý kandidát držitelem aktivní certifikace CIA!
ZKOUŠKA
Doba způsobilosti
Jakmile je registrace kandidáta schválena, kandidát může pokračovat v certifikaci až do splnění všech
požadavků. Způsobilost kandidáta ke zkoušce vyprší, pokud:
•
•

Od doby schválení žádosti uplynuly 2 roky.
Kandidát úspěšně neabsolvoval zkoušku.

Přihlášení ke zkoušce jsou platné po dobu 180 dní od data, kdy je registrace zprocesována v IIA.
OBSAH ZKOUŠKY CRMA
CRMA je určena pro interní auditory a profesionály v oblasti risk managementu, kteří jsou odpovědní
za poskytování služeb v oblastech zahrnujících ujištění o řízení rizik, procesy řízení a správy společnosti,
zajištění jakosti nebo sebehodnocení kontrolních a řídicích mechanismů (CSA).
CRMA prokazuje, že jeho držitel je způsobilý v hodnocení dynamických součástí, ze kterých se skládá
program řízení rizik a řízení a správy dané společnosti, a že je oprávněn poskytovat v těchto oblastech
poradenství a ujištění.
Zkouška CRMA se skládá ze 120 otázek a pokrývá tyto oblasti:
I.
II.
III.

Internal audit roles and responsibilities (20%)
Risk management governance (25%)
Risk management assurance (55%)

Kandidáti mají 2 hodiny a 30 minut na složení zkoušky.
Více informací o sylabu zkoušky najdete ZDE.
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AUDIT PRACTITIONER PROGRAM (IAP)
Od roku 2020 nabízí Mezinárodní institut interních auditorů (IIA) nový program Audit practitioner, který
je určen zejména pro studenty a začínající interní auditory, kterým tak otevírá cestu k mezinárodně
uznávané certifikaci CIA.
Zkouška se skládá ze 100 otázek typu multiple choice, na její splnění má kandidát ode dne zahájení
registrace 2 roky.
Výhody programu:
-

Kandidát nemusí dokládat pracovní zkušenosti.
V ceně poplatku za registraci je přístup k interaktivním zkušebním otázkám.
Po úspěšném ukončení programu není potřeba pravidelně hlásit CPE hodiny pro udržení titulu
IAP.
Držitelé aktivního titulu IAP nemusí dokládat splněné požadavky na vzdělání při registraci do
certifikačního programu CIA.

Titul audit practitioner je platný pouze 3 roky.
Více informací o programu ZDE.
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POPLATKY
Všechny poplatky jsou nevratné!
Níže uvedené poplatky jsou bez DPH. Při fakturaci bude připočítáno DPH ve výši 21 %. Celková
částka bude převedena dle aktuálního kurzu a fakturována v CZK.
Zkouška CIA:
(poplatky jsou uvedeny bez DPH)

Zkouška
registrace
Část 1
Část 2
Část 3

poplatek za člena
115 USD
280 USD
230 USD
230 USD

poplatek za nečlena
230 USD
395 USD
345 USD
345 USD

poplatek za člena

poplatek za nečlena

95 USD

210 USD

445 USD

580 USD

poplatek za člena

poplatek za nečlena

75 USD

150 USD

150 USD

250 USD

Zkouška CRMA
(poplatky jsou uvedeny bez DPH)

Zkouška
registrace
Zkouška CRMA

Program Internal Audit Practitioner
(poplatky jsou uvedeny bez DPH)

Zkouška
registrace
Zkouška IAP
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