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ÚVOD 

V rámci výkonu své metodické činnosti připravili pracovníci Centrální harmonizační jednotky a odboru 

Kontroly Ministerstva financí sérii školení s cílem přiblížit všem zájemcům své poznatky a zkušenosti 

v oblasti finančního řízení, zejména finanční kontroly, interního auditu, řízení rizik a aplikaci principů 3E. 

V nabídce naleznete standardní výkladová 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 

k fungující veřejné správě  a ochraně veřejných prostředků.  

  



   
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY  

PŘIHLÁŠENÍ 

V případě zájmu se přihlaste na emailové adrese: workshopy@mfcr.cz.  

Do přihlášky uveďte jméno, organizaci/název územního samosprávního celku, název školení, termín 

a emailový kontakt.  

MÍSTO KONÁNÍ  

Školení se uskuteční v prostorách Ministerstva financí  

 Letenská 15, Praha 1 

 Voctářova 9, Praha 8 

Parkování před Ministerstvem financí není umožněno.  

 

KONTAKT 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na emailovou adresu workshopy@mfcr.cz nebo tel. č. 257 044 667 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 

Školení jsou bez účastnického poplatku.  
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HARMONOGRAM 

LEDEN 

15. 1.  Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol Mgr. Adam Gajger 
státní správa, 
ÚSC 

22. 1. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol Mgr. Adam Gajger 
státní správa, 
ÚSC 

ŮNOR 

3. 2. 
Aplikace principů 3E v procesu veřejného 
nakupování 

Mgr. Iva Bendžíková, 
Ing. Valdemar Adamiš 

státní správa 

6. 2. Výkon interního auditu Ing. Jan Lokajíček státní správa 

10. 2. Řídící kontrola v praxi územní samosprávy Ing. Jan Lokajíček  ÚSC 

12. 2. Řízení rizik spojených s hospodařením obce Mgr. Adam Gajger ÚSC  

BŘEZEN 

11. 3. 
Řízení a kontrola veřejných financí pro 
orgány státní správy 

Mgr. Bc. Aranka Stejskalová státní správa 

16. 3. Řízení rizik ve veřejné správě Ing. Valdemar Adamiš 
státní správa, 
ÚSC 

DUBEN 

3. 4. 
Aplikace funkcionalit MS Excel v kontrolní 
činnosti 

Ing. Zdeněk Urbánek, 
Ing. Pavla Kašpárková BBA 

ÚSC 

8. 4. Řízení rizik spojených s hospodařením obce Mgr. Adam Gajger ÚSC 

16. 4. Řídící kontrola v praxi Ing. Michaela Plachá 
státní správa, 
ÚSC 

20. 4. Řízení rizik ve veřejné správě Ing. Valdemar Adamiš 
státní správa, 
ÚSC 

27. 4. 
Zkušenosti ze zajišťování výkonu následné 
veřejnosprávní kontroly hospodaření  

Ing. Juraj Brigant státní správa 

KVĚTEN 

7. 5. Řídící kontrola v praxi Ing. Michaela Plachá 
státní správa, 
ÚSC 

11.5. 
Společný nákup a využití standardů při 
procesu veřejného nakupování ÚSC 

Ing. Valdemar Adamiš, 
Mgr. Iva Bendžíková 

ÚSC 

13. 5. Výkon interního auditu Ing. Jan Lokajíček státní správa 

20. 5. Řídící kontrola v praxi územní samosprávy Ing. Jan Lokajíček  státní správa 

27. 5. 
Aplikace principů 3E v procesu veřejného 
nakupování 

Ing. Valdemar Adamiš, 
Mgr. Iva Bendžíková  

státní správa 

ČERVEN 

10. 6.  Řízení rizik spojených s hospodařením obce Mgr. Adam Gajger ÚSC  

11. 6.  
Řízení a kontrola veřejných financí pro 
orgány státní správy 

Mgr. Bc. Aranka Stejskalová státní správa 

  



   
 

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH FINANČNÍCH KONTROL  
 

ANOTACE 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole stanoví v ustanovení § 22 povinnost orgánů veřejné správy 

předávat roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ministerstvu financí. Ve vykazovací povinnosti 

došlo k zásadním změnám novelou zákona o finanční kontrole a novelou vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Nová struktura zpráv 

o výsledcích finančních kontrol je upravena v ustanovení § 32 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Poprvé se použije 

pro roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019, kterou budou orgány veřejné správy 

předávat ministerstvu financí v roce 2020. Cílem semináře je seznámit účastníky se strukturou, obsahem 

a způsobem předávání ročních zprávy o výsledcích finančních kontrol.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Struktura zprávy o výsledcích finančních kontrol 

2 Obsah zprávy o výsledcích finančních kontrol 

- Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly 

- Informace o výsledcích vykonaných veřejnosprávních kontrol 

- Informace o výsledcích vykonaných interních auditů 

- Přehled kontrolních zjištění předaných k dalšímu řízení 

3 Způsob předávání roční zprávy o výsledcích finančních kontrol 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro interní auditory, kontrolory, účetní, vedoucí zaměstnance a obecně pro všechny co 

vyplňují a zpracovávají příslušné informace do roční Zprávy o výsledcích finančních kontrol. 

TERMÍNY 

 15. ledna 10:00 – 11:30 

 15. ledna 14:00 – 15:30 

 22. ledna 10:00 – 11:30 

 22. ledna 14:00 – 15:30 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

40 

ŠKOLITEL 

Mgr. Adam Gajger 



   
 

APLIKACE PRINCIPŮ 3E V PROCESU VEŘEJNÉHO 

NAKUPOVÁNÍ  

ANOTACE 

Nakládání s veřejnými prostředky musí být v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. 

Vyhodnocení těchto principů představuje v praxi velké obtíže. V procesu veřejného nakupování se jedná 

vždy o konkrétní úvahu zadavatele v daném čase a situaci pro daný druh pořizovaného zboží či služby. 

Přesto však lze stanovit základní postupy, které k naplnění principů 3E v praxi přispívají, a otázky, 

které by si měl každý zadavatel postupující s péčí řádného hospodáře klást. Na semináři budou tyto 

postupy představeny a doplněny o příklady dobré a špatné praxe. Praktická aplikace principů účelnosti, 

hospodárnosti a efektivity bude ukázaná na příkladu centrálního nákupu státu.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Vysvětlení principů 3E v praxi veřejného nakupování 

2 Aplikace principů 3E v jednotlivých fázích veřejného nakupování 

― identifikace a zdůvodnění potřeby 

― příprava veřejné zakázky 

― zadávací řízení a uzavření smlouvy 

― plnění smlouvy a řízení vztahu s dodavatelem 

3 Centrální nákup státu 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro zadavatelské útvary. 

TERMÍNY 

 3. února 9:00 – 13:00 

 27. května 9:00 – 13:00 

 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

20 

ŠKOLITEL 

Ing. Valdemar Adamiš, Mgr. Iva Bendžíková 

 

 



   
 

VÝKON INTERNÍHO AUDITU 

ANOTACE 

Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího 

a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře 

je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci 

s auditovanými subjekty a formulaci zjištění a doporučení z vykonaného auditu. Představen bude vzorový 

statut a manuál interního auditu. Na semináři bude očekávaná aktivní participace účastníků.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Legislativní rámec interního auditu a mezinárodní standardy 

2 Analýza rizik pro účely plánování interního auditu 

3 Příprava auditní zakázky 

4 Statut interního auditu 

5 Manuál interního auditu 

6 Formulace auditního zjištění a doporučení 

7 Sledování výsledků interního auditu 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro interní auditory organizací státní správy. 

TERMÍNY 

 6. února 9:00 – 13:00 

 13. května 9:00 – 13:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

20 

ŠKOLITEL 

Ing. Jan Lokajíček 

  



   
 

ŘÍDICÍ KONTROLA V PRAXI ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 

ANOTACE 

Schvalovací procesy řídící kontroly v podmínkách územní samosprávy jsou nedílnou součástí nastavení 

vnitřního kontrolního procesu. Jejich hlavním cílem je zajištění účelného, hospodárného a efektivního 

nakládání s veřejnými prostředky a ošetření rizik, které jsou s výdajovými a příjmovými operacemi 

spojeny. Tento praktický workshop Vás provede výkonem řídící kontroly v praxi. Účastníkům bude 

představena vzorová vnitřní směrnice, vzorové dokumenty řídící kontroly a případová studie. Sdílené 

budou příklady dobré a špatné praxe se zaměřením na problematické aspekty výkonu řídící kontroly.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Požadavky na nastavení řídící kontroly  

2 Schvalovací procesy řídící kontroly u příjmových operací 

3 Schvalovací procesy řídící kontroly u výdajových operací 

4 Vnitřní směrnice o řídící kontrole 

5 Dokumenty řídící kontroly 

6 Individuální a limitovaný příslib 

7 Případová studie 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, správce rozpočtu a příkazce operace a vedoucí pracovníky obcí. 

TERMÍNY 

 10. února 9:00 – 12:00 

 20. května 9:00 – 12:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

20 

ŠKOLITEL 

Ing. Jan Lokajíček  

  



   
 

ŘÍZENÍ RIZIK SPOJENÝCH S HOSPODAŘENÍM OBCE  

ANOTACE 

Hospodaření obce zahrnuje rozsáhlou škálu činností a procesů, které v sobě nesou rizika ohrožující 

plynulý chod obce a účelné, hospodárné a efektivní nakládání s prostředky obce. Obce, které usilují o to, 

aby hospodařily s péčí řádného hospodáře, by měly tyto rizika dostatečně včas identifikovat, vyhodnotit 

a především přiměřeně řídit. Tento seminář představí problematiku řízení rizik na úrovni obcí 

a na příkladech dobré a špatné praxe se pokusí upozornit na nejproblematičtější oblasti hospodaření obce. 

Představena bude metodická příručka Řízení rizik spojených s hospodařením obce. 

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Představení příručky Řízení rizik spojených s hospodařením obce 

2 Rizika spojena s převzetím obecního úřadu 

3 Rizika spojena s dotacemi 

4 Rizika spojena s nakládáním s obecním majetkem 

5 Rizika spojena s řízenými organizacemi 

6 Rizika spojena s veřejnými zakázkami 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro starosty, radní, zastupitele a jiné vedoucí pracovníky obcí.  

TERMÍN 

 12. února 9:00 – 12:00 

 8. dubna 9:00 – 12:00 

 10. června 9:00 – 12:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

20 

ŠKOLITEL 

Mgr. Adam Gajger 

 

 



   
 

ŘÍZENÍ A KONTROLA VEŘEJNÝCH FINANCÍ PRO ORGÁNY 

STÁTNÍ SPRÁVY 

ANOTACE 

Zákon o finanční kontrole upravuje povinnosti orgánů veřejné správy nastavit vnitřní kontrolní systém, 

zejména schvalovací procesy řídicí kontroly u všech příjmových a výdajových operací. Cílem řídící 

kontroly je zajistit účelné, hospodárné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky u výdajových a 

příjmových operací. Na tomto semináři budou představeny základní principy hospodaření s veřejnými 

prostředky, proces řízení rizik a vysvětleny schvalovací procesy řídící kontroly. Příklady dobré a špatné 

praxe pomohou nastavit vnitřní kontrolní systém tak, aby se stal součástí výkonu řídících a kontrolních 

pravomocí a nepředstavoval pouze administrativní zátěž. 

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Vnitřní kontrolní systém obce 

2 Principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity 

3 Řízení rizik 

4 Řídící a kontrolní mechanismy 

5 Schvalovací postupy řídící kontroly u příjmových operací 

6 Schvalovací postupy řídící kontroly u výdajových operací 

7 Auditní stopa – dokumenty řídící kontroly 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro ekonomy, účetní, správce rozpočtu, vedoucí pracovníky orgánů státní správy. 

TERMÍN 

 11. března 9:00 – 13:00 

 11. června 9:00 – 13:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

30 

ŠKOLITEL 

Mgr. Bc. Aranka Stejskalová 

  



   
 

ŘÍZENÍ RIZIK VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 

ANOTACE 

Řízení rizik je integrální součástí každého rozhodování v organizaci. Jedná se o soustavnou činnost, 

jejímž cílem je omezit pravděpodobnost výskytu rizik, snížit jejich dopad a předcházet tak možným 

problémům při hospodaření s veřejnými prostředky. Na semináři bude představena Metodika řízení rizik 

ve veřejné správě, vysvětleno, co to vlastně riziko je a jak by mělo jeho řízení probíhat, aby měl systém 

řízení rizik v praxi vůbec šanci fungovat a chod organizace pozitivně ovlivnit. Od účastníků se bude 

očekávat sdílení vlastních zkušeností s řízením rizik.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Definice rizika 

2 Modely řízení riziky 

3 Předpoklady pro řízení rizik 

4 Identifikace a formulace rizika 

5 Analýza rizika – stanovení významnosti rizika 

6 Nápravná opatření 

7 Sledování a evidence rizik 

8 Auditní stopa o riziku 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro vedoucí pracovníky, manažery rizik, interní auditory a jiné pracovníky, 

kteří připravují podklady pro rozhodování. 

TERMÍNY 

 16. března 9:00 – 12:00 

 20. dubna 9:00 – 12:00 

 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

30 

ŠKOLITEL 

Ing. Valdemar Adamiš 

 

 



   
 

APLIKACE FUNKCIONALIT MS EXCEL V KONTROLNÍ 

ČINNOSTI  

ANOTACE 

Workshop k aplikaci funkcionalit MS Excel v kontrolní činnosti má za cíl proškolit pracovníky kontroly 

v efektivním používání nástrojů poměrně rozšířené aplikace a napomoci tak k rychlejšímu 

a efektivnějšímu provádění kontrol na místě, které vyžadují zpracování a analýzu objemného rozsahu dat. 

Nástroje sloužící ke zpracování dat v MS Excel budou v rámci školení prezentovány na konkrétních 

příkladech z kontrolní praxe. Informace z kurzu jsou přímo využitelné zejména v rámci následné 

veřejnosprávní kontroly hospodaření, nebo interního auditu. Nezbytným předpokladem pro zvládnutí 

obsahu workshopu je znalost aplikace MS Excel na úrovni mírně pokročilý. 

PROGRAM WORKSHOPU 

1 Představení funkcí MS Excel využitelných pro zpracování dat v obecné rovině 

2 Základní funkce („sumif, countif, roundup/down, left, right, mid, svyhledat“) 

3 Praktický příklad 

a. Kontingenční tabulky 

b. Stratifikace majetku 

c. Věková struktura pohledávek 

d. Sloučení databází 

e. Kontrola úplnosti dokladových řad 

f. Vrstvení filtrů 

4 Praktický příklad („najít a nahradit“, „když“, „vyhledat“)  

5 Komentář k práci s datově obsažnými soubory 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro kontrolory státních organizací vykonávající veřejnosprávní kontrolu a interní audit. 

TERMÍN 

 3. dubna 9:00 – 13:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Voctářova 9, Praha 8 

PC učebna č. 173 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

15 

ŠKOLITEL 

Ing. Zdeněk Urbánek, Ing. Pavla Kašpárková BBA  



   
 

ŘÍDÍCÍ KONTROLA V PRAXI 

ANOTACE 

Nastavení řídící kontroly je jedním z pilířů zákona o finanční kontrole. Cílem je zajištění efektivního 

hospodaření s veřejnými prostředky a ošetření možných rizik, které s vynakládáním těchto prostředků 

souvisí. Toto školení Vás provede nejen procesním postupem schvalování příjmů a výdajů, ale 

i praktickými postupy při nastavování systému řídící kontroly. Školení bude zaměřeno též na nejčastější 

dotazy zasílané na CHJ, problematiku neslučitelnosti rolí, zastupitelnosti jednotlivých funkcí, limitovaného 

a individuálního příslibu a dalších.  

 

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Systém finanční kontroly 

2 Nastavení řídící kontroly 

3 Personální zajištění řídící kontroly 

4 Předběžná řídící kontrola 

5 Průběžná a následná řídící kontrola 

6 Nejčastější dotazy směřované na CHJ 

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro pracovníky zajišťující řídící kontrolu (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní 

účetní), zaměstnance, kteří vytváří vnitřní předpisy k nastavení řídící kontroly a dále pro kontrolory 

a interní auditory.   

 

TERMÍN 

 16. dubna 9:00 – 12:00 

 7. května 9:00 – 12:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

30 

ŠKOLITEL 

Ing. Michaela Plachá 

 



   
 

ZKUŠENOSTI ZE ZAJIŠŤOVÁNÍ VÝKONU NÁSLEDNÉ 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY HOSPODAŘENÍ  

ANOTACE 

Následná veřejnosprávní kontrola má veliký potenciál zajistit informace nezbytné k řádnému  posouzení 

způsobu fungování hospodaření konkrétní organizace. Jelikož se jedná o komplexní proces, který je 

provázán vysokou variantností vycházející především z předmětu zaměření kontroly a způsobu jejího 

provedení, je účelem semináře přiblížit posluchačům konkrétní poznatky ze zajišťování výkonu této 

činnosti v praxi. S podporou praktických příkladů z organizace práce na zajištění kontrolní činnosti 

i praktických příkladů z řešení konkrétních zjištěných nedostatků, budou posluchačům přiblíženy důležité 

principy aplikace vybraných ustanovení zákona a doporučujících pravidel. 

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Legislativní úprava veřejnosprávní kontroly 

2 Linie plánování kontrolní činnosti 

3 Účel a cíl kontroly 

4 Zjištění a komplexnost výstupů  

5 Fázování kontroly 

6 Reporting 

7 Předávání výsledků a navazující úkony 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro kontrolory státních organizací vykonávající veřejnosprávní kontrolu hospodaření, 

případně vedoucí pracovníky rozhodující o alokaci veřejných finančních prostředků. 

TERMÍN 

 27. dubna 9:00 – 12:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

20 

ŠKOLITEL 

Ing. Juraj Brigant 

  



   
 

SPOLEČNÝ NÁKUP A VYUŽITÍ STANDARDŮ PŘI PROCESU 

VEŘEJNÉHO NAKUPOVÁNÍ ÚSC  

ANOTACE 

Nakládání s veřejnými prostředky musí být v souladu s principy účelnosti, hospodárnosti a efektivity. 
Vyhodnocení těchto principů představuje v praxi velké obtíže. Na semináři bude představena 
standardizace, jakožto jeden ze způsobů, jak zabránit nehospodárnosti při nákupu vybraných komodit 
a služeb při zachování adekvátní kvality pořizovaného plnění. Účastníci školení budou seznámeni 
se standardy konkrétních komodit a služeb, které jsou při nákupech využívány na povinné bázi napříč 
všemi ministerstvy a jejich resortními organizacemi, a možnostmi aplikace standardů na úrovni ÚSC. 
Následně budou prezentovány základními principy fungování Společného nákupu, který je nově 
zpřístupněn všem subjektům veřejné správy včetně územních samosprávných celků. 
 
Od účastníků se očekává aktivní participace, zejména sdílení vlastních zkušeností v oblasti veřejného 
nakupování.  

PROGRAM SEMINÁŘE 

1 Vysvětlení principů 3E v praxi veřejného nakupování  
2 Aplikace principů 3E - standardizace  
3 Standardy vybraných komodit a služeb 

- Automobily na běžné a alternativní pohony 
- ICT komodity – notebooky, počítače a monitory 
- Kancelářské potřeby, xerografický papír 
- Úklidové služby  

4 Společný nákup 
- Základní principy fungování 
- Dosažené výsledky 
- Možnost zapojení ÚSC do Společného nákupu 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Seminář je určen pro zadavatele a administrátory veřejných zakázek na ÚSC. 

TERMÍN 

 11. května 9:00 – 12:00 

MÍSTO 

Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 

Zasedací místnost č. 422/C (u kašny) 

POČET ÚČASTNÍKŮ 

20 

ŠKOLITEL 

Ing. Valdemar Adamiš, Mgr. Iva Bendžíková   



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo financí ČR 

Sekce 04 – Finanční řízení a audit 

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka 

Odbor 17 – Kontrola 


