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Každý interní auditor s mezinárodní certifikací má povinnost každý rok hlásit požadovaný 

počet hodin pro udržení aktivní certifikace. 

V souvislosti s aktualizací certifikačního systému je nově od roku 2020 potřeba, aby každý 

certifikovaný vyplnil CPE hlášení ve svém profilu v certifikačním systému CCMS. 

Nejprve, prosím, kontaktujte kancelář ČIIA (bezouskova@interniaudit.cz) s žádostí o zahájení 

CPE hlášení v certifikačním systému. Jakmile dostanete z kanceláře potvrzení, že proces byl 

zahájen, postupujte dle níže uvedených kroků: 

1. Přihlaste se do svého profilu v CCMS – ZDE. 

 

Pro přihlášení používejte vždy svoji primární e-mailovou adresu, kterou jste uváděli při 

registraci do certifikačního programu.  

Pokud se do nové verze CCMS systému hlásíte poprvé, zvolte možnost „RESET“ a vyplňte 

požadované informace. 

2. Klikněte na možnost „Report CPEs“, kterou najdete v pravé části svého profilu. 
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3. V levé části stránky se zobrazí text níže, klikněte na možnost „Continue“ 

 

 

4. Zvolte certifikační program a pokračujte volbou „Continue“. 

 

 

 

  



5. V dalším kroku se objeví informační text (viz níže), který si pročtěte a pokračujte 

opět volbou „Continue“. 

 

6. Z nabídky vyberte jeden z nabízených statusů a potvrďte svou volbu tlačítkem 

„Continue“. 

 

 

  



7. Pro pokračování je potřeba pročíst si text v okně „Attestations“ a v případě 

souhlasu zvolit možnosti „I agree“ a svou volbu potvrdit kliknutím na 

„continue“. 

 

 

8. Zveřejnění v tzv. Certification registry – zvolte jednu z možností a postupujte 

dále volbou „continue“. 

 



9. Vyberte z nabízených možností ohledně trestního stíhaní Vaší osoby. 

 

V případě, že jste byli nebo aktuálně jste trestně stíháni, budete v dalším kroku vyzváni 

k popisu povahy trestného činu. 

 

 

10. Kontrola CPE hlášení – zkontrolujte si prosím zvolené možnosti v závěrečném 

shrnutí a pokud vše souhlasí, volbou „submit“ hlášení odešlete. 

 

  



11. Po odeslání Vás systém vrátí zpět do Vašeho profilu, ve kterém bude v pravé části 

stránky pod Vaší certifikací aktualizovaná informace ohledně CPE hlášení. 

 


