ve spolupráci s

pořádá

Metodický den ředitele krajského úřadu pro
města, městyse a ostatní obce Kraje Vysočina
Téma: Metodika výkonu řídící kontroly a nastavení vnitřního
řídícího a kontrolního systému pro obce a jimi zřizované
příspěvkové organizace
Máte kvalifikované osoby
pro výkon řídící kontroly?
… § 5 odst. 1 písm. b)
zákona č. 320/2001 Sb.

Víte o tom, že máte zajistit
finanční kontrolu nejen na
obci, ale také u svých
zřízených příspěvkových
organizací? ….. § 9 odst. 3
zákona č. 320/2001 Sb.

Pro koho je kurz určen:
•
•
•
•
•

Obsah:
• Související legislativa
• Řídicí kontrola a vnitřní řídicí kontrolní systém
• Odpovědnosti a předpoklady pro výkon řídící
kontroly
• Návaznost řídicí kontroly na další procesy
(rozpočet, účetnictví, platby, registr smluv.)
• Předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola
• Doporučená metodika výkonu řídicí kontroly,
doklady a operace
• Co má obsahovat vzorová směrnice
• Typické nedostatky ve výkonu řídicí kontroly,
příklady dobré a špatné praxe
• Možnosti výkonu řídicí kontroly (digitalizace)
• P
• P

Vedoucí orgánu veřejné správy
Příkazce operace, správce rozpočtu,
hlavní účetní
Vedoucí pracovníci ekonomického
odboru
Interní auditoři
Pracovníci vykonávající veřejnosprávní
kontrolu

Kdy: 21.10.2021 v čase 9:00h – 13:00h
Kde: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
Jihlava, budova B, kongresový sál

Záštita: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Lektor: Mgr. Miloslav Kvapil
Certifikovaný interní auditor ve veřejné správě EXPERT/KONZULTANT
Zkušený interní auditor a lektor, který se déle než 20 let zaměřuje na zefektivňování veřejné správy a zejména
veřejnoprávních korporací (ÚSC a jeho ZZO). Na problematiku se zaměřuje z pohledu finančního řízení a kontroly
a procesů, které jsou úzce s veřejnými financemi spjaty. Vedle lektorské a auditorské činnosti je také ředitelem
společnosti DYNATECH s.r.o., která se zabývá mimo služeb interního auditu také vývojem SW nástroje pro
elektronizaci procesů finančního řízení a kontroly.
Akreditováno dle zákona č. 312/2002 Sb., AK/PV-183/2020 jako průběžné vzdělávání pro úředníky.
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