Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu „Efektivní řízení rozvoje obcí jako
základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z
úrovně obcí“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159, pořádá pro volené představitele
obcí

dvoudenní vzdělávací seminář „Finanční řízení obcí“
V rámci semináře přednášejí tito odborní lektoři:


Mgr. Radka Vladyková



Ing. Miroslav Matej, Ph.D.



Ing. Michal Svoboda, Ph.D.



JUDr. David Bauer



Mgr. Miloslav Kvapil

Program semináře
RADKA VLADYKOVÁ – Zkušenosti z vybraného města


Dostupnost ekonomických dat pro veřejnost



Potřeba porozumění ekonomickým datům



Odhalení nepravd v rozpočtu obce

MIROSLAV MATEJ – Finanční plánování obcí procesně a legislativně


Legislativní rámec, nástroje rozvoje obcí a financování



Rozpočtový proces a doporučení pro přípravu střednědobého výhledu a rozpočtu (milníky,
příklady dobré a špatné praxe, doporučená struktura rozpočtu)



Pravidla rozpočtové odpovědnosti a jejich vliv na realizaci investic, úvěrové financování,
provozní udržitelnost investic



Finanční možnosti obcí, indikátory zdravých financí, data z účetnictví pro přípravu rozpočtu

MICHAL SVOBODA – Finanční plánování obcí s oporou v čísla


Proč se při finančním řízení obcí opřít o čísla (pozitivní i negativní motivace)



Ekonomická data (peněžní v rozpočtu a akruální v účetnictví), se kterými se lze potkat ve
veřejné správě (obce, obecní příspěvkové organizace, dobrovolné svazky obcí), jejich stejné a
rozdílné vlastnosti



Jakými způsoby a cestami ekonomická data na obcích využít, moderní trendy ve finančním
řízení municipálních organizací

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

DAVID BAUER – Rizika a odpovědnosti zastupitelů obcí v ekonomické oblasti


Proč rozhoduji a o čem rozhoduji?



Kdo je z mého jednání odpovědný?



Konkrétní případy rizik z oblasti rozpočtu, účetnictví a finanční kontroly – využití vzájemných
vazeb



Potenciální důsledky odpovědnosti, včetně trestně právních, důkazní břemeno a možnosti
vyvinění

MILOSLAV KVAPIL – Systematické ošetření ekonomických rizik veřejnoprávních korporací


Významná rizika v ekonomické oblasti v závazné legislativě a stávající praxe pohledem
interního auditora



Jak nejlépe přistoupit k řízení ekonomických rizik



Propojení právní odpovědnosti a kontrolních mechanismů ekonomických agend

DISKUZE, podněty, aktuality, zpětné vazby, další příklady z jednotlivých obcí

Pro účastníky je v rámci semináře hrazeno ubytování.

V případě zájmu o uspořádání semináře ve vaší obci nebo regionu se obracejte na PhDr.
Marcelu Štikovou, mobil: 730 894 856, e-mail: stikova@smocr.cz

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

