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KA ČR a ICAEW podepsaly dohodu o spolupráci
Komora auditorů České republiky (KA ČR) a Institut autorizovaných účetních znalců Anglie a
Walesu (Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW) podepsaly dohodu
(memorandum o porozumění), která členům obou organizací otevírá nové možnosti, jak se stát
členem partnerské organizace, a to včetně získání oprávnění provádět audit.
Dohodu za obě strany podepsali 20. října Michael Izza, výkonný ředitel (Chief Executive) ICAEW,
a Petr Šobotník, prezident KA ČR. Slavnostní podpis dohody se uskutečnil v Chartered
Accountants’ Hall v Londýně, zúčastnil se jej i profesor Bohumil Král z Vysoké školy ekonomické
v Praze, člen výkonného výboru KA ČR.

Na základě této dohody se mohou studenti a členové KA ČR a ICAEW ucházet o členství
v partnerské organizaci, v jehož rámci si budou také vzájemně uznávat vykonané zkoušky.
V dohodě jsou dále jasně popsány způsoby, jak lze nakonec získat oprávnění provádět audit
v České republice a ve Spojeném království.
Martin Manuzi, regionální ředitel ICAEW pro Evropu, řekl: „S velikým potěšením podepisujeme
s KA ČR tuto dohodu, která nejenom sbližuje naše dvě organizace, ale současně vyjadřuje i to,
že vzájemně uznáváme kvalitu svého vzdělávání. Tato dohoda nabízí skvělé příležitosti pro nové
auditory k získání členství v obou organizacích, jakož i potvrzení ujednání o vzájemném uznávání
vzdělání stávajících členů KA ČR a ICAEW. Spolupráce mezi ICAEW a KA ČR je součástí širší
strategie aplikované v rámci evropského regionu, a vlastně i v celosvětovém měřítku, která je

zaměřená na posílení národních orgánů a způsobů, jak přispívají k rozvoji svých ekonomik. Jsme
moc rádi, že můžeme oznámit uzavření této dohody s KA ČR, a těšíme se na úzkou vzájemnou
spolupráci ve prospěch stávajících i budoucích členů obou organizací.“
Petr Šobotník, prezident KA ČR, řekl: „Organizace ICAEW je uznávána jako vedoucí světová
účetní organizace s význačnou historií. Je známá i svým úsilím o podporu účetní profese v širším
smyslu toho slova a podporou silných národních profesních organizací. Dobře vyškolení účetní
znalci a auditoři s vysokou kvalifikací posilují důvěru v podnikání, a proto jsme velmi rádi, že
můžeme ve spolupráci s ICAEW zajišťovat to, aby naši členové mohli působit v celé Evropě
v souladu s nejvyššími standardy.“
ICAEW je přední světová odborná organizace, která sdružuje a podporuje odborný rozvoj více než
142 000 autorizovaných účetních na celém světě. Její členové jakožto špičky v oborech účetnictví,
financí a podnikání mají příslušné znalosti, dovednosti a odhodlání dodržovat nejvyšší odborné
standardy a zachovávat integritu profese. ICAEW je zakládajícím členem organizací Chartered
Accountants Worldwide a Global Accounting Alliance.
Komora auditorů ČR je samosprávná profesní organizace zřízená zákonem o auditorech za účelem
správy auditorské profese v České republice. Povinné audity účetních závěrek jsou podle zákona
oprávněni provádět pouze auditoři s oprávněním a zapsaní v seznamu auditorů a auditorských
společností vedeném komorou. Komora dohlíží na řádné poskytování auditorských služeb, vydává
profesní předpisy a standardy a pečuje o odbornou úroveň auditorů. Komora registruje 1380
auditorů, 800 asistentů auditora a 380 auditorských společností, jejichž seznam je veřejně přístupný
na webových stránkách www.kacr.cz. Je aktivním členem Národní účetní rady (NÚR), Mezinárodní
federace účetních (IFAC) a Federace evropských účetních (FEE).
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