
Workshop
pro zástupce měst a obcí
Zlínského kraje

Kontakty a nahlášení účastníků

Ministerstvo financí ČR ve spolupráci se Zlínským krajem nabízí zástupcům měst a obcí Zlínského
kraje a zaměstnancům Krajského úřadu Zlínského kraje možnost školení v oblasti řízení a kontroly
veřejných financí1 Tyto workshopy jsou určeny především starostům a zaměstnancům městských
a obecních úřadů a zaměstnancům KÚZK )např1 účetním: interním auditorům: kontrolorůmg a měly
by pomoci k lepší orientaci v legislativních požadavcích: které jsou9budou na obce kladeny1 3ílem
workshopů bude také ukázat: jak naplnit zákonné požadavky tak: aby se staly nástrojem při řízení
obce1

Ministerstvo financí a Zlínský kraj pořádají

Účast prosím nahlaste nejpozději do 9N 6N 2?17
na emailAworkshopyCHJ@mfcrNcz1
Účast je omezena kapacitou zasedací místnosti )5D• místg1

Workshopy jsou bez účastnického poplatku1

Ealší informaceA Ing1 Radka Kapounová: tel1A I78 W55 60•

Termín konání:
• ID1 června IWD8 pro starosty měst a obcí a zaměstnance KÚZK
• II1 června IWD8 pro zaměstnance městských a obecních úřadů a zaměstnance KÚZK

Místo konání:
Vula Univerzity Tomáše Pati – Univerzita Tomáše Pati ve Zlíně
nám1T1 G1 Masaryka 7777
80W WD Zlín

Na co se můžete těšit?

Workshop bude probíhat od • do D7 hodin1
Školení povedou zaměstnanci 3entrální harmonizační jednotky Ministerstva financí1

• Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí – představení základních principů
•Vnitřní kontrolní systém – co je vnitřní kontrolní systém a jak ho správně nastavit
• Řízení rizik – co jsou rizika a jak je řídit
• Principy 2O – proč jsou principy 2O důležité a jak realizovat veřejné zakázky
hospodárně: účelně a efektivně
• Řídicí a kontrolní mechanismy – změny ve schvalovacích postupech příjmových
a výdajových operací
• Kontrola příjemců dotací a podřízených organizací – práva a povinnosti obce v průběhu kontroly
•Výstupy z analýzy systému kontrol – kdo a za jakých podmínek může kontrolovat obec
• Registr smluv – zákonné požadavky pro zveřejňování smluv
• Rozpočtová odpovědnost – co pro obce přinese nový zákon o rozpočtové odpovědnosti
• Vplikace otevřených dat – jak lze využívat dostupná data pro řízení a kontrolu veřejných financí

Polední pauza je naplánována od DIAWW do D2AWW1 Oběd není pro účastníky zajištěn1


