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Provád ěcí ustanovení pro zkoušku/certifikaci  
manažerů IS a auditor ů IS 

  
 

 
1.  Účel  

Tato prováděcí ustanovení upravují postup zkoušky/certifikace manažerů IS a auditorů IS.  

Zajišťuje, že  

� provádění zkoušky, požadavky na zkoušku a hodnocení jsou jednoznačné  

� platnost certifikátu je kontrolována z hlediska stanovených požadavků.  

 

2. Oblast platnosti  
Tato prováděcí ustanovení platí pro zkoušku/certifikaci manažerů IS a auditorů IS. Základem těchto 

prováděcích ustanovení je Zkušební řád CIS v aktuálně platném znění.  

 
3.  Předmět zkoušky  

Manažer IS:  

Zkušební postup k získání certifikátu Manažer IS se vztahuje na prokazatelné zvládnutí obsahu kurzu 

Manažer IS.  

 

Auditor IS:  

Zkušební postup k získání certifikátu Auditor IS probíhá ve dvou stupních. Prvním stupněm je technická 

vstupní zkouška, v jejímž rámci jsou prověřovány technické znalosti žadatelů. Druhý stupeň se vztahuje 

na prokazatelné zvládnutí obsahu kurzu Auditor IS.  

 
4.  Připuštění ke zkoušce  
Zkouška Manažer IS:  

K účasti je připuštěn ten, kdo  

� se zúčastnil všech modulů vzdělávacího kurzu CIS Manažer IS nebo může prokázat rovnocenné 

znalosti (doklady).  

 

Zkouška Auditor IS:  

K účasti je připuštěn ten, kdo  

� úspěšně složil technickou vstupní zkoušku k řadě kurzů Auditor IS; 

� se zúčastnil všech modulů vzdělávacího kurzu CIS Auditor IS nebo může prokázat rovnocenné 

znalosti (doklady); 

� vlastní platný certifikát CIS Manažer IS;  

� předloží doklad o čtyřleté profesní praxi, z toho minimálně dva roky v oblasti informační 

bezpečnosti; 

� realizoval resp. se spolupodílel minimálně na 4 auditech v rámci 20 člověkodnů.  
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Výjimka pro připuštění ke zkoušce Manažer IS a Auditor IS:  

V případě, že lze doložit a v rámci odborného pohovoru s certifikačním orgánem prokázat 

rovnocenné znalosti, může připuštění ke zkoušce proběhnout i touto cestou.  

 
5.  Realizace zkoušek  

� Zkoušky jsou realizovány formou multiple choice testu, přičemž správná je pouze jedna odpověď.  

� Pro realizaci zkoušek je stanovena pro manažera IS i auditora IS 1 hodina. Pro technickou vstupní 

zkoušku jsou stanoveny 2 hodiny.  

� Neúspěšně vykonané zkoušky lze opakovat až 3x.  

 

6.  Povolení pomůcek  
Pomůcky nejsou povoleny.  

 
7.  Hodnocení  

Zkoušky jsou považovány za úspěšně složené, jestliže bylo správně zodpovězeno minimálně 50% 

otázek jednotlivých modulů kurzu.  

 
8.  Certifikát CIS  

Po složení zkoušky a schválení nejvyšším zkušebním orgánem obdrží žadatel certifikát Manažer IS nebo 

certifikát Auditor IS.  

 
9.  Certifikát CIS Auditor IS Candidate - „čekatel“  

V případě chybějícího dokladu o praxi je vystaven certifikát s dodatkem „čekatel“, dokud nejsou 

během 3 let předloženy potřebné doklady. Držitel certifikátu CIS Auditor IS „čekatel“ není oprávněn 

provádět externí audity bez instruktáže a dohledu vedoucího auditu s příslušnou kvalifikací.  

 
10.  Prodloužení doby platnosti  

Certifikát má platnost tři roky. Může být na žádost obnoven, pokud držitel prokáže, že v minulých 

třech letech  

� provedl minimálně 3 audity ISMS  

� se účastnil minimálně jedné kalibrace auditorů ročně.  

 

11.  Související podklady  
� Zkušební řád CIS  

� Všeobecné podmínky pro držitele certifikátů CIS  

� Prodloužení doby platnosti certifikátů CIS  
 


