
 
 

 

 
 

Akce je realizována v rámci projektu NSZM ČR s názvem  
SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MA21. 
Akce je podpořena finančními prostředky ESF, které byly poskytnuty z OP Zaměstnanost. 

 

 

 

Otevřený diskusní blok Národní sítě Zdravých měst ČR  

::     EFEKTIVNÍ FINANČNÍ ŘÍZENÍ      :: 
MĚST, REGIONŮ A JEJICH ORGANIZACÍ  

25. dubna 2017, 10 – 12 hod. 

PRAHA, Magistrát Hl. města Prahy  Mariánské nám. 2, zasedací sál zastupitelstva  

Inspirativní diskuse otevřená všem zájemcům o téma finančního managementu územních samosprávných celků  

 

9:30 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 10:30   
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 - 10:45   
 
 
 
 
 
10:45 - 11:45 
 
 
 
 
 
11:45 - 12:00 

Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí - aktuality, záměry a aplikace v praxi  

::  PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek pro sekci finančního řízení a auditu, Ministerstvo financí     

Základním cílem navrhované legislativy je zjednodušení, unifikace a rozvoj systému 
řízení a kontroly veřejných financí. Zákon umožní flexibilnější nastavení schvalovacích 
postupů řídicí ekonomické kontroly a zefektivní interní audit. Smyslem novelizace je 
snížení administrativní zátěže a zejména zvýšení kvality systému řízení a kontroly 
veřejných financí“. Jaké jsou aktuality a metodická doporučení Ministerstva financí?   
 

Udržitelné finanční řízení aneb principy 3E  

::  doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D., Vysoká škola regionálního rozvoje v Praze 

Hospodárnost, účelnost, efektivnost: principy optimálního čerpání veřejných výdajů. 
Jaká je vazba na udržitelný rozvoj a reálnou praxi úřadů územních samospráv? 

Finanční i jiné aspekty řízení - řešení a inspirace z praxe, panelová diskuse 

::  Finanční řízení a kontrola veřejnoprávní korporace (kraj, obec) - rozšíření referenčního  
     modelu    Roman Fišer CIEM, Miloslav Kvapil DYNATECH, odborní konzultanti NSZM ČR  
::  Kraj Vysočina    Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., ředitel KrÚ Kraj Vysočina  
::  Město Benešov    Mgr. Bc. Miluše Stibůrková, tajemnice MěÚ Benešov  

Diskuse a konec diskusního bloku 

 - - - - - - - - - -  

12:30 – 15:00 
Zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR   
::  uzavřené jednání pouze pro členy asociace  :: 

Na seminář se prosím registrujte nejpozději do 20. 4. 2017: 
                                                              https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/financni-rizeni   
 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR, E: registrace@nszm.cz, T: 602 717 387,   
Akce je bez účastnického poplatku, registrace na akci je povinná.  
V případě naplnění kapacity mají přednost dříve přihlášení účastníci. 

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/financni-rizeni
mailto:registrace@nszm.cz

