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cíl semináře
Číselné doložení splnění zákonné podmínky „3E“ u veřejných výdajů vždy zlepšuje 
kvalitu a robustnost rozhodování o veřejných penězích a také významně zlepšuje auditní 
stopu za tímto procesem. Lze ho provést mnoha způsoby. Cílem tohoto semináře je 
zdůraznit provázanost finančního plánování a investičního rozhodování se specifickým 
zaměřením na ÚSC a prostřednictvím modelových příkladů a případových studií ukázat 
metody a postupy umožňující průkazné doložení účelnosti a efektivnosti plánovaných 
investičních výdajů ÚSC. Prostřednictvím vyzkoušených metod finančního řízení 
a plánování lze zajistit doložení splnění podmínek 3E preciznějším způsobem než pouze 
dle nejnižší ceny, a tím zajistit naplnění kritéria správnosti finančních a majetkových 
operací dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Z důvodu větší míry pohodlí, přehlednosti a také praktičnosti bude většina příkladů 
řešena v prostředí programu MS Excel (na vlastních noteboocích účastníků). Tím 
bude umožněna intenzivní interakce mezi posluchači a lektorem v průběhu řešení 
jednotlivých příkladů a výrazně individuální přístup. U posluchačů se tedy předpokládá 
základní uživatelská znalost tohoto programu či obdobného tabulkového procesoru.

 čÍSlO SEMiNářE
20122

určeno Pro
Interní auditory a další ekonomické, majetkové a dotační experty v územních 
samosprávných celcích a jejich zřizovaných a zakládaných organizacích. Může být vhodný 
také pro dotační experty, kontrolory a auditory organizací státní správy, kteří při své práci 
nastavují nebo vyhodnocují i podmínky účelnosti a efektivnosti vynaložených veřejných 
peněz, zejm. v rámci dotačních projektů realizovaných v ÚSC.

 TERMÍN
6. dubna 2020 

 OD–DO
09.00–16.00 hodin

lektor
ing. michal svoboda, Ph.D.
Michal absolvoval v roce 2008 na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze obor účetnictví a finanč-
ní řízení, tamtéž získal v roce 2013 také doktorát. Na této fakultě dones působí jako odborný asis-
tent a ve své pedagogické i publikační činnosti se věnuje především účetnictví veřejného sektoru 
a souvisejícím disciplínám. Od roku 2007 pracuje na Ministerstvu financí v odborech, které jsou ges-
torem právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru. Je jedním z architektů účetní refor-
my veřejných financí realizované od roku 2010, kdy se specializoval na nastavení prováděcích před-
pisů pro účetní metody a postupy účtování tzv. vybraných účetních jednotek a jejich vnitřní před-
pisy. Účastní se řady odborných setkání, konferencí a workshopů v tuzemsku i zahraničí, je členem 
Pracovní skupiny pro Evropské účetní standardy pro veřejný sektor při Eurostatu. V poslední době 
rozšiřuje své odborné zaměření do oblasti využití finančního a nákladového účetnictví a náklado-
vě užitkových metod při analýzách efektivnosti veřejných výdajů a poskytování veřejných služeb, 
zejména v souvislosti s pravidly EU pro veřejnou podporu a nastavováním vnitřních řídicích kontrol-
ních systémů v organizacích veřejného sektoru. Ve všech těchto oblastech se věnuje také lektorské 
a publikační činnosti.

 CENa
člen ČIIA 1700 Kč 

(s DPH 2057)
                                            

nečlen ČIIA 1900 Kč 
(s DPH 2299)

obsah
■  Základní principy 3E – účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti v rámci veřejných poli-

tik a veřejných výdajů, legislativní ukotvení v ČR.
■  Úvod k modernímu investičnímu rozhodování jako jednomu z nástrojů zajištění účel-

nosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků u ÚSC.
■  Časová hodnota peněz a její vliv při hodnocení investičních programů včetně příkladů 

v MS Excel.
■  Metody hodnocení investičních projektů s důrazem na zohlednění rizik včetně příkla-

dů v MS Excel.
■  Diskuse ke zkušenosti účastníků v oblasti investičního plánování a rozhodování v ÚSC.
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