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Akreditovaný  kurz:  Finanční řízení a hospodaření  v praxi samospráv  

Dvoudenní  ekonomické  soustředění samospráv  na přípravu 

rozpočtu  2021 ,  výhledu  a  hospodaření  

Zaměřen í  a  cí l :  Příprava rozpočtu 2021, rozpočtová pravidla a ukázky dobré praxe rozpočtového 

hospodaření. Samozřejmě se budeme věnovat také následkům opatření proti coronaviru do 

financí obcí a výhledu. 

 

M í s to  konání :  Praha 1, Novotného lávka 5, Český svaz vědeckotechnických společností, místnost č. 418 (okna 

s výhledem na Karlův most a Pražský hrad) 

 Přihlášky: www.cityfinance.cz nebo strnadova@cityfinance.cz nebo sekretariat@cityfinance.cz 

 

Datum konání :  16. až 17. červenec 2020 (čt + pá dopoledne) 

 

Lektoř i :   Ing. Luděk TESAŘ, Ing. Miroslav MATEJ, Ph.D. (MFČR) a Ing. Zdeněk STUDENÍK 

 

Cílová skupina :   obce, městyse, města, městské části a obvody, kraje, DSO, PO, ekonomové a volení zástupci, 

kontrolní orgány, tajemník, interní audit, účetní, … lidé, kteří v praxi realizují rozpočtový proces. 

 

Cena:  3 888 Kč (osvobozeno od DPH)/účastník za oba dny (nelze objednat pouze 1 den) 

 

Program:  1. den zahájení 9:00 hod., pauza od 12 až 13 hod., ukončení v 16:00 hod. 

 2. den zahájení 9:00 hod., ukončení v 13 hod. 

 

Úvod 

• Legislativní východiska 

• Přehled nejdůležitějších změn promítajících se do praxe, zejména dopady COVIDu na finance samospráv 

Finanční hospodaření územně samosprávných celků 

• Střednědobý výhled rozpočtu 

• Rozpočet a rozpočtová odpovědnost 

o Příjmy; Výdaje; Peněžní fondy; Dotace a návratné finanční výpomoci. 

Rozpočtový proces 

• Struktura rozpočtu a povinný obsah 

• Rozpočtová skladba 

• Závazné ukazatele rozpočtu 

• Rozpis rozpočtu 

• Účelovost rozpočtových prostředků 

• Rozpočtové provizorium 

• Změny rozpočtu 

• Závěrečný účet 

• Hospodaření podle rozpočtu 

• Porušení rozpočtové kázně 

• Přestupky 

Složky, organizace a společnosti samospráv 

• Organizace územních samosprávných celků 

o Organizační složky a příspěvkové organizace – praktická doporučení 

o Finanční hospodaření příspěvkových organizací 

• Hospodaření svazku obcí 

Přehled povinností ke zveřejňování informací 

Doporučení a závěr. 

 

UPOZORNĚNÍ: Stravování není součástí kurzu. Zajištěno je malé občerstvení (nápoje, …). 

Kurz je akreditován u MV ČR, účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu. 
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PROFESNÍ PROFIL LEKTOR Ů   
 

ING .  LUDĚK  TESAŘ  

Ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR, 

ÚV ČR a samosprávy. Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce bývalého 

místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, bývalý kancléř hejtmana 

Pardubického kraje Michala Rabase, poradce mnoha úspěšných měst a obcí v ČR. 

Spoluzakladatel značky Regionservis, zakladatel značky Cityfinance. Zkušený ve standardech 

řízení kvality ISO, CAF, EFQM, BSC a strategickém řízení. Zkušenosti z kapitálového trhu na 

základě licence ČNB. Certifikovaný projektový manažer dle mezinárodních standardů IPMA, 

autor mnoha odborných článků, studií a analýz více na www.cityfinance.cz 

 

ING .  M I ROSLA V MATE J ,  PH .D.  

Ředitel odboru financování územních rozpočtů se značnou praxí. Pracoval v Evropské 

investiční bance ve výboru pro audit. Byl auditorem Evropského účetního dvora. Na 

ministerstvu financí působil zejména v oblastech pro Evropskou integraci a byl také vedoucím 

oddělení Národního fondu. Byl několik let náměstkem ministra sekce Rozpočtové, auditní 

a provozní. 

 

 

ING .  ZDEN ĚK  ST UDENÍ K   

Odborníky oceňovaný vedoucí ekonomického odboru města s letitou praxí (vítěz ceny 

ekonomický tým roku časopisu Ekonom). Působil od výrobní podnikatelské sféry přes investice 

a stavebnictví až k pozici jednatele stavební firmy. Od roku 1993 působí na městském úřadě 

ve Valašském Meziříčí, kde měl na starosti investice a od roku 2002 je vedoucím 

ekonomického odboru města. Publikuje, přednáší a píše metodická doporučení a stanoviska 

pro obce ve správním obvodu. Spolupracuje také s MF ČR a dalšími institucemi, se kterými řeší 

zejména aplikaci právních předpisů do praxe.  
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