3E v praxi ÚSC: Moderní metody finančního plánování
a investičního rozhodování
Anotace: Cílem vzdělávacího programu je naučit účastníky číselně doložit splnění
podmínky 3E u veřejných výdajů a tím zlepšit kvalitu v oblasti rozhodování o veřejných financích a zlepšit auditní stopu. Účastníci vzdělávacího programu pochopí
provázanost finančního plánování a investičního rozhodování, a to nikoliv pouze
procesně, ale věcně. Prostřednictvím modelových příkladů a případových studií
si osvojí metody a postupy umožňující průkazné doložení účelnosti a efektivnosti
plánovaných investičních výdajů ÚSC. Prostřednictvím vyzkoušených číselných
metod finančního řízení a plánování lze zajistit doložení splnění podmínek 3E, a tím
zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových operací dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Praktické příklady budou 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: 6 výukových hodin (výuková hodina = 45 minut)
Rámcový vzdělávací program:
1. Principy 3E v podmínkách ČR
a) základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných
politik a veřejných výdajů
b) úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění
účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC
2. Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů
a) investiční strategie
b) časová hodnota peněz
c) hodnocení investičních programů
3. Metody hodnocení investičních nákladů s důrazem na hodnocení rizik
a) praktická aplikace, ukázky metod v prostředí MS Excel
b) řešení modelových příkladů
c) diskuze ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování
ve vlastní praxi v rámci ÚSC
d) shrnutí, závěr, diskuze, sdílení zkušeností
Časová dotace:
VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT
1. Principy 3E v podmínkách ČR
2. Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů
3. Metody hodnocení investičních projektů s důrazem na
zohlednění rizik
Celková doba vzdělávání
50

ČASOVÁ DOTACE
1 výuková hodina
1 výuková hodina
4 výukové hodiny
6 výukových hodin

