PROGRAM

POŘADATEL

NÁZEV AKREDITOVANÉHO KURZU: Rozpočet 2022 a střednědobý výhled

rozpočtu v praxi
MÍSTO KONÁNÍ: Ostrava, Best WESTERN Hotel Vista****, Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava – Zábřeh,
sál Aragon
Přihlášky: www.cityfinance.cz nebo e-mailem: strnadova@cityfinance.cz
DATUM KONÁNÍ: 21. září 2021 (út)
LEKTOR:
ZAMĚŘENÍ

Ing. Luděk TESAŘ
A

CÍL: Rozpočet 2022 – novinky změn zákonů a finanční dopady na samosprávy,
doporučení k sestavení rozpočtu, výhled a rozpočtová odpovědnost

CÍLOVÁ SKUPINA: obce, města, městské části a obvody, kraje, DSO, ekonomové a volení zástupci,
kontrolní orgány, tajemník, interní audit, účetní, …
PROGRAM:
zahájení v 9:00 hod., ukončení ve 13:00 hod.
Vývoj a výhled ekonomiky k řízení financí samospráv
• Makroekonomický přehled
• Aktuální vývoj ekonomiky s ohledem na samosprávy – rizika a příležitosti
• Plnění daňových příjmů
• Změny zákonů s dopadem do financí obcí
Rozpočet
• Rozpočtové hospodaření – východiska zákonů
• Struktura rozpočtu – rozpočtová skladba a doporučení (ukázky z praxe)
• Příjmy – rozpočtové určení daní
• Výdaje
• Financování
• Zdravý rozpočet – doporučení s ohledem na rozpočtová pravidla
• Analýza financí obce – na co se zaměřit
• Rozpočtové provizorium
Střednědobý výhled rozpočtu
• Cíl střednědobého výhledu
• Požadavky zákona
• Zvýšení finančních možností obce k realizaci cílů
Rozpočtová odpovědnost a povinnosti zveřejňování v praxi
• Limity rozpočtové odpovědnosti v zákoně
• Investiční úvěrový rámec a nástroje bank k řízení likvidity
Závěr a doporučení
UPOZORNĚNÍ: Ráno je zajištěno malé občerstvení a ve 13:00 hodin se bude podávat oběd, který je
v ceně kurzu. Dopravu a parkování si účastníci hradí sami. U Best Western Hotel Vista lze parkovat za
poplatek. Kurz je akreditován u MV ČR, účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
Pořadatel: Ing. Luděk Tesař; Nad horou 352, Štěchovice, 252 07 Praha-západ; tel.: 773013111; e-mail:
sekretariat@cityfinance.cz; www.cityfinance.cz; IČO: 74372246; DIČ: CZ7403252780, č.ú.: 35-8828820267/0100
Pozn.: V programu jsou uvedeni jmenovitě potvrzení řečníci. Změna programu pořadatelem vyhrazena. Aktuální platný
program je zveřejněn na www.cityfinance.cz . Zde je také možné přihlásit se k účasti.

PROGRAM
P ROFESNÍ

POŘADATEL

PROFIL L EKTOR A

I N G . L UD Ě K TESAŘ
Praktik, 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. Držitel certifikátu projektového
manažera dle mezinárodních standardů IPMA, držitel licence ČNB k obchodování na
kapitálovém trhu, autor mnoha odborných článků, studií a analýz. Pořadatel konference
Rozpočet a finanční vize měst a obcí, která se koná pravidelně již 10 let za účasti významných
profesionálních ekonomů.
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