
 
 
 
 
 
 
 

  

Londýnské náměstí 853/1, Brno, 639 00 IČ     25501003       +420 774 115 230 

číslo účtu: 19-9090420287/0100 DIČ  CZ25501003        dynatech@dynatech.cz 

 

1/2  

 

 

 

 

 
Odborný akreditovaný seminář 
AK/PV-118/2013 
 

 

Cílem školení je seznámit posluchače s procesy řídicí kontroly vyplývajícími ze zákona 

 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a v souladu s vyhláškou č. 416/2004 

Sb., kterou se tento zákon provádí a s novelami v této oblasti od 1.1.2020. Poskytnout 

informační rámec pro kvalitní výkon funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní 

a veřejnosprávní kontrolu.  Vysvětlit specifika výkonu řídící kontroly a poskytnout praktický 

návod k výkonu řídící kontroly na příkladech nejběžněji používaných typů finančních 

a majetkových operací. Diskutovat nad problematickými oblastmi a zajistit sdílení dobré praxe. 

 

Obsah  
 

• Související legislativa 

• Řídicí kontrola a vnitřní řídicí kontrolní systém 

• Vymezení základních pojmů, které budete potřebovat 

• Funkce ve schvalování řídicí kontrolou (odpovědnosti  

• a kvalifikační předpoklady) 

• Další důležité souvislosti řídicí kontroly (s rozpočtem, účetnictvím, platbami...) 

• Předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola 

• Doporučená metodika výkonu řídicí kontroly 

• Auditní stopa 

• Typické nedostatky ve výkonu řídicí kontroly 

• Možnosti výkonu řídicí kontroly (digitalizace) 

 

Program 
 

08:30 – 9:00       Prezence  

09:00 – 10:30     I. blok 

10:30 – 10:45     Přestávka 

  10:45 – 12:15    II. blok 

   12:15 – 13:00    Oběd 

   13:00 – 14:30   III. blok 

 

 
 
METODIKA VÝKONU ŘÍDÍCÍ KONTROLY 
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 Cena:  

Kč 3 000 pro úředníky 

Kč 3 630 pro ostatní účastníky (cena s DPH) 

(Jedná se o akreditovaný vzdělávací program, osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d)) 

(V ceně jsou zahrnuty školící materiály, občerstvení, certifikát) 

 

Seminář je akreditován u MV ČR podle § 31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC – 

průběžné vzdělávání podle § 20. 

 

Úhrada platby 

Na základě zaslané zálohové faktury, kterou obdrží objednatel e-mailem po přihlášení.  

Storno podmínky 

Informace o změně účastníka, zrušení účasti je nutno nahlásit písemně na e-mail 

kvapilova@dynatech.cz. 

Storno poplatek bude účtován: 

100% při zrušení účasti 4 a méně kalendářních dnů před termínem konání 

50%   při zrušení účasti 9-5 kalendářních dnů před termínem konání 

0%     při zrušení účasti 10 a více kalendářních dnů před termínem konání 

Lektoři  

Mgr. Miloslav Kvapil, Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě KONZULTANT/EXPERT  

Ing. Monika Fröhlichová, MSc., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě 

  

     KONTAKTUJTE NÁS 
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