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Č E S K Ý  I N S T I T U T  I N T E R N Í C H  A U D I T O R Ů  N A B Í Z Í  S E M I N Á Ř

Účetní výkazy – základ pro 
datovou analýzu

STORNO PODMÍNKY
www.interniaudit.cz/profesni-vzdelavani/smluvni-podminky.php

Cíl semináře
Seznámení s datovou základnou za účelem provedení odpovídající datové analýzy – 
vlastnostmi ekonomických dat (účetních a rozpočtových dat)
Osvojení si znalostí spolehlivé orientace pro vyhodnocení vlivu konkrétních 
hospodářských transakcí na hodnotové parametry (strukturu a výši aktiv, závazků, 
vlastních zdrojů, případně ztráty/ zisku,) včetně míry dopadu na budoucí finanční pozici 
či finanční rizika. Osvojení základních technik finanční analýzy nad účetní závěrkou 
(horizontální a vertikální analýza, základní poměrové ukazatele relevantní pro veřejný 
sektor) a základních pravidel interpretace ekonomických dat.

 čÍSlO SeMiNáře
20125

určeno pro
Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné zprávy a veřejných 
financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace, 
územní samosprávné celky (kraje, statutární města, obce,) a jimi zřizované příspěvkové 
organizace a státní fondy.

 TeRMÍN
25. června 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
■  Vlastnosti a porovnání účetních a rozpočtových dat.
■  Pravidla konstrukce účetní závěrky a jejích součástí, vazby mezi nimi.
■  Základní dopady akruální báze vs. peněžní báze.
■  Detailnější zaměření na oblast dlouhodobého majetku a další rizikové oblasti.
■  Základní finanční analýza a konstrukce relevantních ukazatelů a indikátorů.
■  Zdroje ekonomických dat – důraz na Centrální systém účetních informací státu  

(včetně ukázky využití).
Pozn.:
■  Dobrá znalost postupů účtování organizací veřejného sektoru není potřebná.
■  Pro pohodlnější průběh semináře se účastníkům doporučuje vzít sebou vlastní jedno-

duchou kalkulačku (obvykle postačují základní kalkulačky v mobilních telefonech).
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