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Anotace: Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky číselně doložit splnění 
podmínky 3E u veřejných výdajů a tím zvýšit kvalitu v oblasti rozhodování o veřej-
ných financích a zlepšit auditní stopu. 
Účastníci kurzu si osvojí teoretické znalosti z oblasti manažerského (nákladového) 
účetnictví a současně se je naučí aplikovat prostřednictvím modelových příkladů 
a praktických případových studií, které cílí na sestavení kalkulace úplných nákladů 
na veřejné služby, jejichž poskytování je smyslem existence organizací veřejného 
sektoru. Prostřednictvím nákladových kalkulací lze zajistit doložení splnění pod-
mínek 3E preciznějším způsobem než pouze s odkazem na dosavadní zvyklosti 
v organizaci, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových 
operací dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ale také 
zabezpečit splnění podmínek pro poskytování veřejné podpory, především důkaz 
o neposkytování neoprávněné výhody z veřejného rozpočtu. Praktické příklady bu-
dou řešeny za využití programu MS Excel, kdy každý z účastníků bude samostatně 
prostřednictvím PC řešit zadané příklady a modelové úlohy.
U účastníků se předpokládá základní uživatelská znalost MS Excel.

Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT ČASOVÁ DOTACE

1. Úvod do problematiky kalkulace nákladů veřejné služby 1 výuková hodina
2. Náklady ve veřejném sektoru 1 výuková hodina
3. Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou 

veřejnou službu 4 výukové hodiny

Celková doba vzdělávání 6 výukových hodin

Časová dotace: 6 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1 Úvod do problematiky kalkulace nákladů veřejné služby

a) základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných 
politik a veřejných výdajů

b) legislativní ukotvení problematiky v ČR 
c) vymezení klíčových pojmů z oblasti finančního a manažerského účetnictví 

2 Náklady ve veřejném sektoru
náklady a jejich členění, potenciál využití členění nákladů ve veřejném sektoru 

3 Aplikace do výpočtu úplných nákladů na poskytnutou veřejnou službu
a) kalkulační vzorec, předmět a cíle kalkulací, kalkulační metody 
b) alokace režijních nákladů s důrazem na nepřímé režie – řešení modelových pří-

kladů a případových studií v prostředí programu MS Excel (ve výuce budou vy- 
užity konkrétní případy organizací veřejného sektoru v ČR dle platné legislativy)

c) shrnutí problematiky, diskuze

3E v praxi ÚSC: Kalkulace úplných nákladů veřejné služby


