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POZVÁNKA 
na vzdělávací akci pro příspěvkové organizace a obce 

(vhodné pro ředitele MŠ a ZŠ, účetní škol a obcí, starosty obcí) 

„Sestavení rozpočtu a postup u příspěvkových 

organizací“ 
 

která se koná v pondělí 20. listopadu 2017  

od 13:00 hodin v sále obecního úřadu Záhoří 

Novým zákonem o tzv. rozpočtové odpovědnosti byla v roce 2017 zavedena celá řada novinek. 
Změna se týká nejen obcí, ale i příspěvkových organizací. Zavedeny byly nové povinnosti pro 
příspěvkové organizace a nová pravidla pro obce. 

Návrh rozpočtu tento zákon koncipuje jinak. Jak má vypadat návrh rozpočtu na rok 2018? To se 
dozvíte na našem semináři. 

Příspěvkové organizace budou poprvé na rok 2018 nově sestavovat střednědobý výhled a rozpočet 
a předkládat ke schválení zřizovateli. Vše bude nutné zveřejnit. Jak sestavit rozpočet? Jak 
postupovat u příspěvkových organizací? Co a kdy zveřejnit? 

Seminář je určen všem obcím a příspěvkovým organizacím, kteří se potýkají s problematikou 

rozpočtového procesu, rozpočtovými pracemi, zajišťováním investičních akcí a dalšími činnostmi 

souvisejícími s příjmy a výdaji obce vč. financování (ředitelé, starostové, zastupitelé, účetní, 

rozpočtáři a další). 

 

 Program: 

 základní právní úprava 2017 
 vysvětlení nových pojmů 
 rozpočtový proces 
 jak sestavit rozpočet - příklady pro obce a příspěvkové organizace 
 rozpočet a rozpočtový výhled u příspěvkové organizace 
 rozpočtový proces u příspěvkové organizace 
 rozpočtové změny dle novely zákona 
 poskytnutí dotace dle aktuálního znění zákona 
 poskytnutí návratné finanční výpomoce 
 zveřejňování 
 rozpočtové hospodaření, účelovost prostředků 

http://www.sorp.cz/


 porušení rozpočtové kázně – dle novely zákona 
 nejčastější chyby v praxi 
 diskuse, konzultace a odpovědi na dotazy 

Časový rozsah: 13,00 – 17,00 hod. 

  

Naše osvědčená lektorka:   

Ing. Daniela Kozová - AKK economy s.r.o. Plzeň, ekonomický a účetní poradce se 

zaměřením na města, obce a příspěvkové organizace, akreditovaný lektor Ministerstva 

vnitra ČR. 

 

Organizační garant:   SVAZEK OBCÍ REGIONU PÍSECKO, kontaktní osoba: Ing. Taťána 

Mládková, tel. 775 039 600, email: mladkova@sorp.cz 

 

Organizační pokyny:  

1. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající 
organizace.  

2. Cena semináře je 500Kč/osobu. 

Faktura Vám bude vystavena po přihlášení a zaslána na Vaši adresu. Poplatek uhradíte ve 
prospěch účtu SORP 644682369/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol IČ vysílající 
organizace, do poznámky / zprávy pro příjemce uveďte  „školení rozpočty –„ a vaše 
příjmení. 

3. Přihlásit je možné:  emailem na adresu mladkova@sorp.cz s uvedením titulu, jména, 
příjmení a fakturačních údajů. 

4. Přihlášení Vám potvrdíme emailem nebo telefonicky.  

5. Nezúčastníte-li se akce po předchozím přihlášení, pošlete za sebe náhradníka (zašlete i 
registrační údaje), popř. sdělte pořadateli.  

6. Drobné občerstvení zajištěno. 

7. Termín pro přihlášení je do pondělí 13 listopadu 2017. 

 

 

Na Vaši účast se těší 

 

Ing. Taťána Mládková,  

Svazek obcí regionu Písecko 
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