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DOHODA MEZI ICAEW A KAČR
O VZÁJEMNÉM UZNÁVÁNÍ ČLENSTVÍ
A POSKYTOVÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT AUDIT
Tuto dohodu (Memorandum o porozumění) uzavřely dne 20. října 2014 tyto smluvní strany:
A. The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Institut autorizovaných účetních
znalců Anglie a Walesu), Chartered Accountants’ Hall, Moorgate Place, London, EC2R 6EA, Spojené
království (dále jen „ICAEW“); a
B. Komora auditorů České republiky, Opletalova 55, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále jen
„KAČR“).

1.0

Cíl dohody

1.1

Cílem této dohody je potvrdit postupy, s jejichž pomocí se mohou členové některé z obou
organizací stát členy druhé organizace, a to – pokud to připadá v úvahu – včetně
poskytnutí oprávnění provádět audit. Zvláště pak:
1.1.1 Postupy, jimiž bude Komora auditorů České republiky (KAČR) zapsaným
studentům ICAEW a jednotlivým členům Institutu autorizovaných účetních znalců
Anglie a Walesu (ICAEW), kteří splní příslušné podmínky, uznávat členství
v KAČR a udělí jim je, aby mohli být zapsáni do Seznamu auditorů České
republiky.
1.1.2 Postupy, jimiž bude ICAEW uznávat a potvrzovat jednotlivé členy KAČR jakožto
zapsané auditory ve Spojeném království, včetně postupů, jak se stát členy
ICAEW.

2.0

Členství v KAČR a oprávnění způsobilých studentů a členů ICAEW provádět audit
v České republice

2.1

Zapsaní studenti ICAEW, kteří dokončují studium k získání kvalifikace ACA a praktický výcvik
v České republice, a členové ICAEW, kteří již dokončili studium k získání kvalifikace ACA a
praktický výcvik buď v České republice nebo v jiné jurisdikci, a kteří si přejí získat členství
v KAČR a být zapsáni do Seznamu auditorů v České republice, zasílají příslušné žádosti na tuto
adresu:
KOMORA AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY
Opletalova 55
110 00 Praha 1
Česká republika

2.2

Pro účely této dohody:
2.2.1 Uznává se, že student ICAEW, který je zapsaný v České republice, je oprávněn
skládat příslušné písemné zkoušky KAČR, jež jsou podle KAČR předpokladem
k tomu, aby člen ICAEW, který podstoupil výcvik a kvalifikoval se v České
republice, mohl požádat o přijetí do KAČR.
2.2.2 V případě, kdy studenti ICAEW úspěšně složí uvedené písemné zkoušky, členství
v KAČR a zápis do seznamu auditorů České republiky jim bude poskytnuto až
poté, kdy tito zapsaní studenti dokončí zbývající části kvalifikace ACA a kdy
dosáhnou členství v ICAEW a splní veškerá další příslušná ustanovení vztahující
se na způsobilé členy v souladu s článkem 2 této dohody.

2.3

Způsobilým členem ICAEW je člen, který získal kvalifikaci ACA a je držitelem označení ACA
(Associate Chartered Accountant) nebo FCA (Fellow Chartered Accountant) a který:

2.3.1 má odpovídající odborné zkušenosti při provádění auditů v České republice s tím,
že se v České republice kvalifikoval jako ACA a splnil požadavky příslušných
českých právních předpisů; nebo
2.3.2 je oprávněn provádět audit výročních nebo konsolidovaných účtů v některé
jurisdikci v rámci EHP; nebo
2.3.3 je oprávněn provádět audit výročních nebo konsolidovaných účtů v některé
jurisdikci mimo EHP.
2.4

Kvůli vyloučení pochybností se sjednává, že fyzická osoba, která se stala členem ICAEW na
základě nějaké dohody o uznávání kvalifikace nebo nějaké dohody o recipročním poskytování
členství s nějakou třetí stranou, může získat členství v KAČR jen na základě zvláštního schválení
KAČR.

2.5

Způsobilí členové ICAEW, kteří požádají o členství v KAČR, se musí nejprve přihlásit v KAČR ke
zkoušce podle odst. 2.6 a předložit originály nebo notářsky ověřené kopie těchto dokladů:
2.5.1 vyplněnou přihlášku k vykonání zkoušky v souladu s odst. 2.6;
2.5.2 osvědčení o členství v ICAEW;
2.5.3 dopis od ICAEW potvrzující zejména:
2.5.3.1
datum přijetí za člena ICAEW;
2.5.3.2
čistý výpis z rejstříku kázeňských trestů; a
2.5.3.3
osvědčení o neexistenci etických ani jiných problémů, které by
znemožnili jeho přijetí za člena KAČR.
2.5.4 Životopis člena s uvedením odborné praxe.
2.5.5 Doklad osvědčující některý stávající statut podle těchto pododstavců:
2.5.5.1
Pokud jde o členy ICAEW, kteří získali kvalifikaci ACA v České
republice: doklad o odborné praxi v České republice v souladu
s příslušnými českými právními předpisy.
2.5.5.2
Pokud jde o členy ICAEW, kteří mají oprávnění provádět audit
výročních nebo konsolidovaných účtů v jiné členské zemi EHP nebo
v některé zemi mimo EHP: uspokojivý důkaz ohledně tohoto statutu
v dané jurisdikci.

2.6

Na základě úspěšného doručení žádosti a dokladů podle odst. 2.5 výše bude člen ICAEW
pozván k vykonání příslušných zkoušek, aby tak splnil příslušná ustanovení českých právních
předpisů k provádění příslušné legislativy EU.
2.6.1 Pokud jde o způsobilé členy v souladu s odst. 2.3.1 a 2.3.2, tyto zkoušky uspořádá
KAČR a budou vykonány v češtině v těchto oblastech: Právo; Zdanění; Finanční
účetnictví II; Auditing II.
2.6.2 Pokud jde o způsobilé členy v souladu s odst. 2.3.3, KAČR zváží, které zkoušky
jsou důležité ve smyslu splnění požadavků českých právních předpisů k provádění
příslušné legislativy EU.
2.6.3 Výsledky zkoušek budou k nahlédnutí v sídle KAČR.

2.7

Rozhodnutí KAČR o tom, zda bude členu ICAEW přiznáno členství v KAČR a zda bude zapsán
do Seznamu auditorů České republiky, bude vycházet výhradně z žádosti doložené příslušnými
doklady a bude záležet na výsledku zkoušky v souladu s odst. 2.5 a 2.6 výše.

2.8

Členové ICAEW, kteří mají být přijati za členy KAČR v České republice a zapsáni do Seznamu
auditorů České republiky, jsou povinni:
2.8.1 Vyplnit přihlášku do KAČR.
2.8.2 Splňovat požadavky příslušných českých právních předpisů.
Následně jsou členové ICAEW jako členové KAČR oprávněni působit jako statutární auditoři
v České republice.

2.9

Jestliže KAČR nepřizná způsobilému členu ICAEW titul statutárního auditora a nezapíše tohoto
člena ICAEW do Seznamu auditorů České republiky, tento člen ICAEW je oprávněn odvolat se
písemně k [britské] Radě pro veřejný dohled nad prováděním auditu (Audit Public Oversight
Council). O veškerých odvoláních musí být KAČR informována do 30 dnů od doručení původního
rozhodnutí KAČR tomuto členu ICAEW.

2.10

Členové ICAEW, kteří získají členství v KAČR, stanou se statutárními auditory v České republice
a jsou zapsáni do Seznamu auditorů České republiky, podléhají příslušným právním předpisům
České republiky a příslušným předpisům KAČR a dalších příslušných orgánů, jimiž se řídí výkon
účetní a auditorské profese v České republice.

2.11

Povinnost členů ICAEW dodržovat zákony a předpisy platné v České republice a pracovat
v souladu s nimi žádným způsobem neomezuje ani neruší jejich povinnosti jako členů ICAEW
dodržovat a plnit pravidla, předpisy a místní nařízení ICAEW, jak případně platí nebo budou
podle potřeby vydávány.

3.0

Členství v ICAEW a oprávnění způsobilých členů KAČR provádět audit ve Spojeném
království

3.1

Členové KAČR, kteří získají kvalifikaci podle KAČR a absolvují praktický výcvik a stanou se
statutárními auditory v České republice a kteří si přejí stát se členy ICAEW nebo se stát
prostřednictvím ICAEW statutárními auditory ve Spojeném království, pošlou příslušnou žádost
na tuto adresu:
Applications (LPD)
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Metropolitan House
321 Avebury Boulevard
Central Milton Keynes
MK9 2FZ

3.2

Tato dohoda upravuje postupy, jak mohou způsobilí členové KAČR získat řádné nebo přidružené
členství v ICAEW a stát se statutárními auditory ve Spojeném království:
3.2.1
registrací k řádnému členství v ICAEW bez statutu statutárního auditora;
3.2.2
registrací jako statutární auditor po získání přidruženého členství v ICAEW; a
3.2.3
registrací jako statutární auditor po získání řádného členství v ICAEW.

3.3

Kvůli vyloučení pochybností se sjednává, že fyzická osoba, která se stala členem KAČR na
základě nějaké dohody o uznávání kvalifikace nebo nějaké dohody o recipročním poskytování
členství s nějakou třetí stranou, může získat členství v ICAEW jen na základě zvláštního
schválení ICAEW.

3.4

Členové KAČR, kteří si přejí stát se členy ICAEW bez statutu statutárního auditora, jsou povinni
absolvovat tyto moduly ACA: Obchodní strategie; Finanční řízení; Obchodní plánování: Zdanění;
Podnikové výkaznictví; Strategické obchodní řízení a Případová studie.

3.5

Při plnění požadavků podle odst. 3.4 mohou získat příslušné započtení ti členové KAČR, kteří
absolvovali tyto moduly ACA: Účetnictví; Obchod a finance; Zajištění; Právo; Informace pro
manažery; Zásady zdanění; Finanční účetnictví a výkaznictví; Audit a zajištění; a Dodržování
daňových zásad.

3.6

Člen KAČR, který se chce stát po získání přidruženého členství v ICAEW statutárním auditorem
ve Spojeném království, je povinen vykonat zkoušky z ACA modulů Právo a Základy zdanění,
jejichž pomocí se zjistí znalosti žadatele v oblasti právních a jiných předpisů, a to výhradně
v rozsahu podstatném pro statutární auditory.

3.7

Člen KAČR, který se chce stát po získání řádného členství v ICAEW statutárním auditorem ve
Spojeném království, je povinen vedle modulů uvedených v odst. 3.4, tedy: Obchodní strategie;
Finanční řízení; Obchodní plánování: Zdanění: Podnikové výkaznictví; Strategické obchodní
řízení a Případová studie, vykonat i zkoušky z ACA modulů Právo a Zásady zdanění.

3.7.1 Tyto zkoušky pořádá ICAEW a uskuteční se v angličtině.
3.7.2 Výsledky těchto zkoušek budou uvedeny na webové stránce ICAEW.
3.8

Aby splnili konkrétní právní podmínky platné ve Spojením království, jak je uvedeno v Předpisech
pro audit ICAEW, na jejichž plnění dohlíží Výbor pro registraci auditorů (Audit Registration
Committee), členové KAČR, kteří složí zkoušky v souladu s odst. 3.4, 3.6 a 3,7, jsou povinni
požádat o registraci jako auditorská firma, jak je definováno v souladu s právními předpisy
Spojeného království. Pokud se stávají členy existující firmy, potom jsou povinni požádat o
přiznání odpovídajícího statutu jednotlivě. V rámci tohoto postupu žadatel uvede, zda se chce
stát přidruženým nebo řádným členem.

3.9

Členové KAČR, kteří se hodlají stát prostřednictvím ICAEW jeho členy, případně statutárními
auditory, musí v prvé řadě podat přihlášku k členství v ICAEW a přiložit tyto doklady:
3.9.1
vyplněnou přihlášku s uvedením, o kterou ze tří možností v souladu s odst. 3.2 se
ucházejí;
3.9.2
notářky ověřenou kopii osvědčení o členství v KAČR; a
3.9.3
osvědčení o státním občanství.

3.10

Přihláška povinně obsahuje prohlášení týkající se trestných činů a profesních standardů. Dále je
třeba přiložit dopis od KAČR obsahující:
3.10.1 datum přijetí do KAČR;
3.10.2 čistý výpis z rejstříku kázeňských trestů;
3.10.3 osvědčení o neexistenci etických ani jiných problémů, které by znemožnili jeho
přijetí za člena ICAEW.

3.11

Na základě úspěšného doručení žádosti a dokladů podle odst. 3.9 a 3.10 výše bude člen KAČR
pozván k vykonání zkoušek z ACA modulů v souladu s tím, o jaký status se uchází.

3.12

Členové KAČR, kteří složí zkoušku v souladu s odst. 3.6 a splní všechny požadavky Výboru pro
registraci auditorů (Audit Registration Committee), budou na základě přidruženého členství
v ICAEW schváleni jako statutární auditoři. Budou oprávněni působit jako [vedoucí] partneři nebo
jako zaměstnanci auditorské firmy zaspané u ICAEW, ale vzhledem k postavení přidruženého
člena nebudou oprávněni používat označení ACA/FCA ani titul certifikovaný účetní znalec.

3.13

Členové KAČR, kteří složí zkoušku v souladu s odst. 3.7 a splní všechny požadavky Výboru pro
registraci auditorů (Audit Registration Committee), budou na základě řádného členství v ICAEW
schváleni jako statutární auditoři. Vedle toho, že mohou působit i jako [vedoucí] partneři nebo
jako zaměstnanci auditorské firmy zapsané u ICAEW, budou oprávněni používat označení
ACA/FCA a titul certifikovaný účetní znalec.

3.14

Členové KAČR, ať jako přidružení nebo jako řádní členové ICAEW, podléhají příslušným právním
předpisům platným ve Spojeném království a příslušným předpisům ICAEW a dalších příslušných
orgánů, jimiž se řídí výkon účetní a auditorské profese ve Spojeném království.

3.15

Členové KAČR, kteří se stávají členy ICAEW na základě této dohody a kteří si přejí vykonávat
veřejnou praxi ve Spojeném království nebo v Irské republice, jsou povinni opatřit si osvědčení
ICAEW k výkonu profese auditora (practising certificate). Kvůli vyloučení pochybností se
sjednává, že přidružení členové KAČR nemají na získání osvědčení k výkonu profese auditora
nárok.

3.16

Povinnost členů KAČR dodržovat zákony a předpisy platné ve Spojeném království a pracovat
v souladu s nimi žádným způsobem neomezuje ani neruší jejich povinnosti jako členů KAČR
dodržovat a plnit pravidla, předpisy a místní nařízení KAČR, jak případně platí nebo budou podle
potřeby vydávány.

4.0

Právní závaznost

4.1

Účelem této dohody není vznik jakéhokoli právního vztahu a na základě jejích ustanovení se
nezřizují žádná zákonná práva, povinnosti ani závazky.

4.2

Nic z toho, co je uvedeno v této dohodě, nezakládá povinnost kterékoli strany vynakládat jakékoli
výdaje ani vykonávat jakékoli činnosti, pokud s tím nesouhlasí. Takové případné další dohody
budou uzavřeny v písemné formě a nejsou součástí této dohody.

4.3

ICAEW a KAČR se zavazují, že nebudou na sebe navzájem zveřejňovat žádné odkazy a zvláště
pak že nebudou v inzerátech ani v jakékoli jiné publicistické formě bez předchozího písemného
souhlasu vzájemně používat své názvy nebo svá loga. Na druhou stranu ale ICAEW a KAČR
předem souhlasí s tím, že mohou jednotlivě používat název nebo logo druhé strany při
informování o této dohodě.

5.0

Platnost dohody

5.1

Tato dohoda se uzavírá na dobu tří let od data, kdy ICAEW a KAČR tuto dohodu podepíší.

5.2

Tuto dohodu je oprávněna zrušit kterákoli strana výpovědí podanou písemně druhé straně ve
lhůtě šesti měsíců.

6.0

Dodatky a změny dohody

6.1

Tato dohoda vychází ze studijního programu, který platí v průběhu studijního roku 2013/2014.

6.2

ICAEW a KAČR se budou navzájem bezodkladně informovat o veškerých podstatných změnách
svých studijních programů, kvalifikačních a zmocňovacích postupů, a jakmile to bude prakticky
možné, budou si navzájem poskytovat důležité podklady; na základě toho budou dohodnuty
nezbytné změny v uznávání dříve absolvovaných modulů, jak bylo potvrzeno v této dohodě.

6.3

Tuto dohodu lze doplňovat či měnit písemnou dohodou ICAEW a KAČR.

7.0

Účinnost

7.1

Tato dohoda nabývá účinnosti k datu, kdy ji ICAEW a KAČR podepíší.

(nečitelný podpis)
____________________________
Michael Izza
Chief Executive
The Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Datum: 20. října 2014

(nečitelný podpis)
____________________________
Petr Šobotník
prezident
Komora auditorů České republiky
Datum: 20. října 2014

