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ÚVOD 

Pracovníci Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí nabízí v rámci výkonu své metodické 

činnosti sérii školení s cílem přiblížit všem zájemcům své poznatky a zkušenosti v oblasti finančního řízení, 

zejména finanční kontroly, řízení rizik, aplikaci principů 3E a dále v oblasti správy poskytovaných 

prostředků. V nabídce naleznete standardní výkladové školení, ale i  workshopy se zaměřením na aplikaci 

poznatků v praxi prostřednictvím vzorových materiálů.  

Řízení a kontrola veřejných financí nepatří mezi jednoznačně legislativně uchopené oblasti, je nutné vždy 

aplikovat specifika každé organizace nebo územního samosprávného celku. V rámci naší činnosti se denně 

potýkáme s různými dílčími ale i systémovými problémy, které se snažíme řešit. Na našich školeních se Vám 

pokusíme zprostředkovat co nejvíce příkladů z praxe a podat pomocnou ruku ve společném úsilí o ochranu 

veřejných prostředků a fungující veřejnou správu.  

 



 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  

PŘIHLÁŠENÍ 

V případě zájmu využijte odkazy na MS Forms u každého jednotlivého workshopu a vyplňte všechny 

povinné údaje za každého jednotlivého účastníka.    

MÍSTO KONÁNÍ  

Školení se uskuteční převážně prezenčně v prostorách Ministerstva financí, Cihelná 548/4, Praha 1. 

V případě změny formy na online podobu Vám budou příslušné informace sděleny před konáním semináře. 

 

KONTAKT 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na emailovou adresu workshopyCHJ@mfcr.cz nebo tel. č. 257 04 

4667 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

Školení jsou bez účastnického poplatku.  

 

 

mailto:workshopyCHJ@mfcr.cz


   
 

HARMONOGRAM 

10. 10. 
 

STANOVENÍ PODMÍNEK, JEJICHŽ PORUŠENÍ BUDE POSTIŽENO 
NIŽŠÍM ODVODEM ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 

Tento seminář představí problematiku stanovení podmínek poskytovatelem v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Pozornost bude věnována zákonné regulaci řádného stanovení a nutnosti dodržování zásad pro 
stanovení podmínek, v důsledku jejichž porušení je přistupováno k uložení odvodu ve snížené výši. 

17. 10.  ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE 

Cílem semináře je poskytnout ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona o finanční kontrole se 
zaměřením na jejich praktickou aplikaci v různých orgánech veřejné správy. Část semináře bude také 
věnována praktickým příkladům aplikace postupů řídicí kontroly.   

20. 10. 
 

REALIZACE OPATŘENÍ K VYPOŘÁDÁNÍ KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A PODNĚTŮ NA ORGÁNY FINANČNÍ 
SPRÁVY 

Na semináři budou účastníkům vysvětleny doporučené postupy realizace opatření v souladu s 
ustanoveními § 14e a § 14f rozpočtových pravidel poskytovatelem dotace při zjištění pochybení na straně 
příjemce. Druhá část semináře bude věnována problematice informování orgánů finanční správy (formální 
a věcné náležitosti předávaných informací a podnětů). Pro názornost budou uváděny příklady dobré a 
špatné praxe. 

1. 11. 
 

STANOVENÍ PODMÍNEK, JEJICHŽ PORUŠENÍ BUDE POSTIŽENO 
NIŽŠÍM ODVODEM ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 

Tento seminář představí problematiku stanovení podmínek poskytovatelem v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Pozornost bude věnována zákonné regulaci řádného stanovení a nutnosti dodržování zásad pro 
stanovení podmínek, v důsledku jejichž porušení je přistupováno k uložení odvodu ve snížené výši. 

15. 11. ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ VE VAZBĚ NA KONTROLNÍ 
ČINNOST 

Cílem tohoto semináře je poskytnout kontrolním pracovníkům podrobný teoretický základ k řízení rizik a 
provádění analýz rizik směřující k zacílení kontrolní činnosti na základě výběru vzorku, sdílení praxe 
vybraných orgánů s nastavením výběru vzorku. 

 22. 11. REALIZACE OPATŘENÍ K VYPOŘÁDÁNÍ KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A PODNĚTŮ NA ORGÁNY FINANČNÍ 
SPRÁVY 

Na semináři budou účastníkům vysvětleny doporučené postupy realizace opatření v souladu 
s ustanoveními § 14e a § 14f rozpočtových pravidel poskytovatelem dotace při zjištění pochybení 
na straně příjemce. Druhá část semináře bude věnována problematice informování orgánů finanční správy 
(formální a věcné náležitosti předávaných informací a podnětů). Pro názornost budou uváděny příklady 
dobré a špatné praxe. 



   
 

  6. 12. 
 

STANOVENÍ PODMÍNEK, JEJICHŽ PORUŠENÍ BUDE POSTIŽENO 
NIŽŠÍM ODVODEM ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 

Tento seminář představí problematiku stanovení podmínek poskytovatelem v rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Pozornost bude věnována zákonné regulaci řádného stanovení a nutnosti dodržování zásad pro 
stanovení podmínek, v důsledku jejichž porušení je přistupováno k uložení odvodu ve snížené výši. 

  8. 12. SPRÁVA MAJETKU Z POHLEDU NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ 3E 

Hlavním cílem tohoto semináře je napomoci organizacím veřejné správy aplikovat principy účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti při správě majetku a naplnit tak požadavky zákona o finanční kontrole. 

15. 12. REALIZACE OPATŘENÍ K VYPOŘÁDÁNÍ KONTROLNÍCH ZJIŠTĚNÍ 
A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A PODNĚTŮ NA ORGÁNY FINANČNÍ 
SPRÁVY 

Na semináři budou účastníkům vysvětleny doporučené postupy realizace opatření v souladu 
s ustanoveními § 14e a § 14f rozpočtových pravidel poskytovatelem dotace při zjištění pochybení 
na straně příjemce. Druhá část semináře bude věnována problematice informování orgánů finanční správy 
(formální a věcné náležitosti předávaných informací a podnětů). Pro názornost budou uváděny příklady 
dobré a špatné praxe. 

 

 

  



   
 

STANOVENÍ PODMÍNEK, JEJICHŽ PORUŠENÍ BUDE 

POSTIŽENO NIŽŠÍM ODVODEM ZA PORUŠENÍ 

ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 

ANOTACE 

Poskytovatel veřejné finanční podpory může podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 

pozdějších předpisů, v rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovit, že nesplnění některých podmínek 

dle ustanovení § 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel nebo porušení povinnosti stanovené právním 

předpisem bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně nižším, než kolik činí celková částka 

dotace. Podle ustanovení § 24a a § 26 odst. 2 rozpočtových pravidel postupuje organizační složka státu 

při stanovení podmínek (a též při určování sníženého odvodu) obdobně. 

Cílem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi a možnostmi poskytovatele při stanovení podmínek, 

které má příjemce v souvislosti s použitím veřejné finanční podpory splnit, a zásadami správného stanovení 

sníženého odvodu. 

PROGRAM WORKSHOPU 

1 Stanovení tzv. dalších podmínek, které musí příjemce splnit 

2 Zásady stanovení sníženého odvodu poskytovatelem v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

3 Stanovení sníženého odvodu s přihlédnutím k závažnosti porušení rozpočtové kázně a jeho vlivu 

na dodržení účelu dotace 

4 Příklady dobré a špatné praxe 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen poskytovatelům veřejné finanční podpory, vydávajícím rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

organizačním složkám státu stanovujícím podmínky pro projekty realizované jinou organizační složkou 

státu. 

TERMÍN A PŘIHLÁŠENÍ 

10. října 2022, 9:00 – 12:00  link pro přihlášení: https://forms.office.com/r/M5VPD6xcnH   

1. listopadu 2022, 9:00 – 12:00   link pro přihlášení: https://forms.office.com/r/SP6ys9d9sM 

6. prosince 2022, 9:00 – 12:00  link pro přihlášení: https://forms.office.com/r/teNWS2Pk0K  

MÍSTO A POČET ÚČASTNÍKŮ 

Semináře se uskuteční prezenčně, max. 30 účastníků 

ŠKOLITEL 

Mgr. Tomáš Švéda  

 

https://forms.office.com/r/M5VPD6xcnH
https://forms.office.com/r/SP6ys9d9sM
https://forms.office.com/r/teNWS2Pk0K


   
 

ZÁKON O FINANČNÍ KONTROLE  

ANOTACE 

Zákon o finanční kontrole upravuje základní principy, standardy a cíle systému řízení a kontroly veřejných 

financí, které mají dopomáhat k ochraně veřejných prostředků. Na orgány veřejné správy jsou kladeny 

vysoké nároky na důkladné porozumění smyslu a účelu tohoto zákona. 

Cílem semináře je poskytnout ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona o finanční kontrole se 

zaměřením na jejich praktickou aplikaci v různých orgánech veřejné správy. Na tento seminář volně 

navazují další v tomto katalogu, například seminář Řízení rizik ve veřejné správě ve vazbě na kontrolní 

činnost. Tyto semináře se detailně věnují některému z institutů ze zákona o finanční kontrole. Naopak tento 

seminář lze vnímat jako základního průvodce celého systému finanční kontroly.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Systém finanční kontroly 

2 Cíle finanční kontroly a odpovědnost vedoucího orgánu veřejné správy 

3 Veřejnosprávní kontrola 

4 Vnitřní kontrolní systém 

5 Příklady aplikace postupů řídicí kontroly 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen každému, kdo se podílí na nastavování systému finanční kontroly i jejím výkonu 

v orgánech veřejné správy. Jedná se zejména o kontrolory, auditory, vedoucí orgánu veřejné správy, 

kteří nesou odpovědnost za nastavení systému finanční kontroly uvnitř orgánů veřejné správy, ale i ostatní 

zaměstnancům, kteří aplikují zákon o finanční kontrole, například prostřednictvím přípravy vnitřních 

předpisů nebo výkonem řídicí kontroly v roli příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavního účetního. 

TERMÍN A PŘIHLÁŠENÍ 

17. října 2022, 9:00 – 15:00 link pro přihlášení: https://forms.office.com/r/zPuNHcs1R4 

MÍSTO A POČET ÚČASTNÍKŮ 

Seminář se uskuteční prezenčně, max. 30 účastníků 

ŠKOLITEL 

Ing. Valdemar Adamiš 

  

https://forms.office.com/r/zPuNHcs1R4


   
 

REALIZACE OPATŘENÍ K VYPOŘÁDÁNÍ KONTROLNÍCH 

ZJIŠTĚNÍ A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A PODNĚTŮ NA 

ORGÁNY FINANČNÍ SPRÁVY 

ANOTACE 

Na semináře budou popsány a blíže vysvětleny doporučené postupy přijímání opatření poskytovatelem 

dotace v souladu s ustanoveními § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová 

pravidla“) v situacích, kdy bylo zjištěno pochybení na straně příjemce finančních prostředků.  

Druhá část semináře bude věnována problematice informování orgánů finanční správy. Budou probrány 

formální a věcné náležitosti předávaných informací a podnětů. 

Jednotlivé semináře budou cíleny dle subjektů poskytujících dotace dle rozpočtových pravidel s příslušnými 
četnými příklady dobré a špatné praxe.   
 

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Konkrétní postupy aplikace opatření podle § 14e a § 14f rozpočtových pravidel 

2 Nevyplacení a vrácení finančních prostředků dle dalších právních předpisů 

3 Předávání informací a podnětů na orgány finanční správy – formální a věcné náležitosti 

TERMÍN, CÍLOVÁ SKUPINA A PŘIHLÁŠENÍ 

20. října 2022, 9:00 – 13:45  

 Seminář je určen pracovníkům Řídicích orgánů a Zprostředkujících subjektů EU fondů.  
 Prezenčně 
 Maximální počet účastníků 30.  
 link pro přihlášení:  https://forms.office.com/r/Xra4LdEVhJ  

 
22. listopadu 2022, 9:00 – 13:45  

 Seminář je určen pracovníkům u poskytovatelů dotací ze státního rozpočtu a projektovým 
manažerům, spravujícím dotační projekty na státních fondech.  

 Prezenčně 
 Maximální počet účastníků 30. 
 link pro přihlášení:  https://forms.office.com/r/6LkUTmQ31v  

 
15. prosince 2022, 9:00 – 13:45  

 Seminář je určen všem subjektům poskytujícím dotace dle rozpočtových pravidel. Je tak využitelný 
pro poskytovatele dotací ze státního rozpočtu, jakož i poskytovatele finančních prostředků z 
evropských fondů, kterými jsou prostředky ze státního rozpočtu kryty.  

 Online 
 Maximální počet účastníků 50 
 link pro přihlášení:  https://forms.office.com/r/DDByCdLQK8  

ŠKOLITEL 

Mgr. Vladimír Dlouhý, DiS. 

https://forms.office.com/r/Xra4LdEVhJ
https://forms.office.com/r/6LkUTmQ31v
https://forms.office.com/r/DDByCdLQK8


   
 

ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ VE VAZBĚ NA 

KONTROLNÍ ČINNOST  

ANOTACE 

Zákon o finanční kontrole v ustanovení §25 obsahuje ustanovení o řízení rizik v orgánu veřejné správy. 

Principy řízení lze však kromě řízení samotné organizace použít i v kontrolní činnosti. Kontrola na vzorku, 

namísto 100% kontroly, vede jednak k úspoře administrativních kapacit kontrolorů, a jednak díky zacílení 

na rizikové prvky k vyšší efektivitě samotného výkonu kontroly. Nutnou podmínkou je stanovení vzorku na 

základě správně nastavené analýzy rizik, která vychází z výběru a vyhodnocování odpovídajících rizikových 

faktorů. 

Cílem tohoto školení je poskytnout kontrolním pracovníkům teoretický i praktický základ pro použití 

různých metod výběru vzorku v závislosti na provedené analýze rizik a následné zacílení kontroly tak, aby 

byla efektivní a kromě zjištění poskytovala i prostor pro nápravu.  

PROGRAM WORKSHOPU 

1 Úvod do teorie řízení rizik 

2 Vymezení právního rámce pro výběr vzorku v kontrole 

3 Od analýzy rizik k výběru vzorku – kdy, jak a co použít 

4 Ukázkové příklady užití různých metod výběru vzorku 

5 Sdílení podnětů a příkladů dobré praxe vzorkování 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Pracovníci metodiky a výkonu kontrol řídicích orgánů operačních programů programového období 2021-

2027 a pracovníci nastavující postupy výkonu kontrol v orgánech veřejné správy.  

TERMÍN A PŘIHLÁŠENÍ 

15. listopadu 2022, 9:00 – 12:00  link pro přihlášení: https://forms.office.com/r/WhYTNmr2Ly  

MÍSTO A POČET ÚČASTNÍKŮ 

Seminář se uskuteční prezenčně, 30 účastníků 

ŠKOLITEL 

Ing. Valdemar Adamiš   

https://forms.office.com/r/WhYTNmr2Ly


   
 

SPRÁVA MAJETKU Z POHLEDU NAPLŇOVÁNÍ PRINCIPŮ 3E 

ANOTACE 

Neodmyslitelnou součástí účelné, hospodárné a efektivní správy veřejných prostředků je správa majetku 

organizací veřejné správy. Správa majetku je přitom komplexní proces, který zahrnuje velké množství 

kroků, jako jsou definice potřeby, rozhodnutí o pořízení majetku k uspokojení dané potřeby, užívání 

a údržba majetku, vyřazení majetku a promítnutí zkušeností ze všech těchto fází do dalších rozhodovacích 

procesů organizace. U každého z procesních kroků správy majetku je přitom nejen možné, ale i nutné, 

zamýšlet se nad tím, jak daný krok udělat co nejlevněji a s co nejlepším efektem na plnění cílů organizace. 

Hlavním cílem tohoto semináře je napomoci organizacím veřejné správy aplikovat principy účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti při správě majetku a naplnit tak požadavky zákona o finanční kontrole.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Představení metodické příručky „Správa majetku v souladu s principy 3E“ 

2 Procesní shrnutí správy majetku organizací veřejné správy 

3 Zákonné vymezení princip 3E a jejich aplikace na jednotlivé procesní kroky správy majetku 

4 Názorné příklady dobré a špatné praxe správy majetku v souladu s principy 3E 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, odpovědné za správu majetku organizace veřejné správy a za 

nastavování pravidel jeho užívání a kontroly a pro zaměstnance v organizacích veřejné správy, kteří 

vykonávají kontrolu majetku a majetkových operací (kontroloři, interní auditoři). 

TERMÍN 

8. prosince 2022, 9:00 – 13:00  link pro přihlášení: https://forms.office.com/r/ctSUTW9Ltj  

MÍSTO A POČET ÚČASTNÍKŮ 

Seminář se uskuteční prezenčně, počet účastníků 30. 

ŠKOLITEL 

Ing. Valdemar Adamiš  

https://forms.office.com/r/ctSUTW9Ltj


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí ČR 

Sekce 04 – Finanční řízení a audit 

Centrální harmonizační jednotka 

Září 2022 


