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1. Představení ČIIA 
Posláním českého institutu interních auditorů (ČIIA) je 

propagace a rozvoj profese interního auditu a profesí 

příbuzných, kultivace řídících a kontrolních systémů v 

rámci správy a řízení společností a organizací v ČR 

 

 Založení 1995 jako občanské sdružení (20leté výročí) 

 Od 2014 - zapsaný spolek 

 Orgány – Sněm, Rada (vč. Sekce VS), Kontrolní 

komise, Čestné prezidium, Kancelář 

 Více jak 1000 členů (cca 1/3 z veřejné správy) 

 www.interniaudit.cz 
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2. Základní činnosti 

 
 Vzdělávání 

 Dlouhodobé (Univerzita IA, kvalifikační kurzy pro 

pracovníky ve VS) 

 Krátkodobé (semináře, workshopy) 

 „na klíč“ (pro organizace) 

 Konference a tzv. „síťování“ (setkávání auditorů) 

 Metodická podpora (vydávání mezinárodních 

standardů pro IA, bezplatné poradenství pro 

členy, QAR) 

 Komunikace - Časopis a webové stránky 

 Publikace 

 Certifikace (mezinárodní certifikace CIA, CRMA, 

CGAP) 
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3. CO DĚLÁME PRO IA ve VS 

 Sekce veřejné správy (výbor, pravidelné schůzky, 

komise, sdílení dobré praxe, ….) 

 Vzdělávací program – základní kurz + atestační kurzy 

 Certifikační program 

 WORKSHOPY (dvoudenní konference; duben 2015) 

 Zapojení do legislativního procesu v oblasti 

interního auditu (finanční řízení, služební zákon) 
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4. Připomínky ČIIA k návrhu zákona   
Kontext 

 Připomínky v rámci vnitřního a vnějšího PŘ 

 Připomínky k části Interní audit 

Pozitivní hodnocení - návrh zákona přináší, zejm.: 

 nastavení služby interního auditu v souladu 

s mezinárodně uznávanými standardy pro IA,  

 posílení nezávislosti a kvality interního auditu ve veřejné 

správě (vč. centralizace služby IA na úrovni správce 

rozpočtu),  

 sjednocení postupů pro národní i evropské prostředky, 

 Výbory pro audit. 
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4. Připomínky k návrhu zákona 
Připomínky ČIIA (vnější PŘ) 

• 5 zásadních připomínek (z pohledu souladu se Standardy a dobré praxe 
interního auditu), 13 dalších připomínek.  

• 5 zásadních připomínek 
• Možnost zřízení služby IA u významných veřejných subjektů (více než 250 

zaměstnanců nebo s rozpočtem nad 250 mil. Kč ročně), a to se souhlasem 

příslušného správce veřejného rozpočtu (možnost přímo v zákoně) 

• Určení adekvátních zdrojů pro útvary interního auditu (viz přímo v zákoně „zdroje 

dostatečné pro pokrytí všech důležitých rizik správce veřejného rozpočtu“) 

• Blíže určit organizační zařazení služby interního auditu (v důvodové zprávě 

upřesněna role Výborů pro audit) 

• Umožnit zkušeným a kvalitním auditorům se středoškolským vzděláním zůstat na 

svých pozicích interních auditorů a zajistit kontinuitu ochrany veřejného majetku při 

implementaci zákona (viz přechodná ustanovení) 

• Doplnit při přechodu auditorů do režimu nového zákona nejen praxi v interním 

auditu, ale i ve veřejnosprávní kontrole a v dalších oblastech 



strana 8 

4. Vypořádání připomínek k návrhu zákona 

 ČIIA vítá změny v oblasti interního auditu, které tento návrh 

zákona přináší 

 Velmi vstřícný přístup MF k diskuzi 

 Připomínky ze strany MF transparentně vypořádány jak 

formálně i neformálně (zapracováno, popř. vysvětleno), ČIIA 

souhlasí s vypořádáním 

 ČIIA je připraven poskytnout v rámci implementace zákona 

součinnost (workshop, setkávání auditorů, vzdělávací akce) 
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