
Memorandum o porozum�ní 

mezi Uetní komorou Ukrajiny 
a Nejvyaaím kontrolním úYadem Ceské republiky

Úetni komora Ukrajiny a Nejvyaaí kontrolní úrad �eské republiky, dále jen ,Smluvní 
strany", se v zájmu o dalaí rozvoj pYátelských vztaho a spolupráce dohodly na 

následujícim:

�lánek 1 

Smluvni strany prohlaaují, ~e mají vúmyslu rozvíjet spolupráci na bilaterální i 

multilaterální úrovni, v duchu partnerství, vzájemného respektu, dovëry, výhod a 

rovnosti a v souladu s principy pou~ívanými Mezinárodní organizací nejvyaaich 
kontrolních instituci (INTOSAI). 

�lánek 2 

Smluvní strany vyjadYují vzájemnou snahu o zlepaení vzájemných vztaho a hodlaji 

spolupracovat v Yadé oblasti. Tato spolupráce zahrnuje:

vým�nu informací a metodiky v oblasti auditorských postupo; 

odbornou pYipravu pro zdokonalení profesních a technických kontrolních 

dovednosti; 
organizaci konferencí, semináYo a dalaích vzd�lávacích a pracovních aktivit; 

vým�nu odborných zkuaeností, které jsou pYedm�tem národních legislativních

pravidel.

Clánek 3 

PYi vým�n� informací a materiálo dle tohoto Memoranda se ka~dá smluvní strana Yidí 

svými vnistrostátními právními pYedpisy upravujícimí úast na mezinárodní výmèn� 

informací a ochranu státních tajemstvi. PYi provád�ni spolených výzkumo a 

paralelních kontrol se ka~dá smluvní strana Yídí svými vnitrostátními právními 

pYedpisy.



Clánek 4 

V pYípad� potYeby Smluvní strany konzultují vaechny zále~itosti týkající se provádëní 

tohoto memoranda na pracovní úrovni. K dosa~ení výae uvedeného urí Smluvní 

strany kontaktní osobu pro dalaí koordinaci. 

Clánek 5 

Ka~dá smluvní strana hradi vlastní náklady spojené s provádèním tohoto Memoranda, 

zejména náklady vzniklé v souvislosti sjejich delegacemi. 

�lánek 6 

Výstupy spolené práce pYedstavují spolené vlastnictví obou Smluvních stran. 

Omezení zveYejñování konkrétního materiálu podiléhá vzájemné dohodë Smluvnich

stran. 

�lánek 7 

Zmeny Memoranda vy~adují písemný souhlas obou Smluvich stran a vstoupí 
v platnost v den dohodnutý Smluvními stranami. Jakýkoli spor týkající se výkladu 

nebo uplatñování tohoto Memoranda se Yeaí konzultacemi.

Clánek8 

Toto Memorandum je v souladu s právy a závazky mezinárodních ujednání, jich~ se 

smluvní strany úastní nebo by se úastnit mohly. 

�lánek 9 

Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu. 

Memorandum je podepsáno na dobu neuritou. 

Ka~dá ze smluvních stran mû~e toto Memorandum vypov�d�t písemným oznámením

druhé smluvní stran� s výpov�dní lhotou tYí m�sícú.



Toto Memorandum bylo vyhotoveno ve dvou originálech v ukrajinském, eském a 

anglickém jaryce. V phipadè odlianého vykladu má ptednost anglické znèni. 

Podepsáno dne 4D listopadu 2019, v Kyjevë, Ukrajina 

Za Nejvykli kontrolní úhd Ceské 
republiky 

Za Úbetmi komoru Ukrajiny 

Valeriy Patskan 
Phedseds 

Miloslav Kala 

Prezideat 


