Pozvánka
na kurz č. PV412-09

Rozpočtový proces II
v rámci akreditovaného vzdělávacího programu

Metodika účetnictví a rozpočtu veřejné správy
Proč se kurzu zúčastnit?
Školení poskytne účastníkům přehled o podpoře procesu tvorby návrhu rozpočtu, úprav rozpočtu a vyhodnocení plnění rozpočtu v IS GINIS®. Absolvováním školení si účastník může zvýšit přehled o důležitých modulech
a funkcích systému tak, aby mohl pochopit souvislosti, které nejsou na první pohled viditelné. Zdůrazňujeme, že
předmětem školení není v žádném případě ovládání modulů IS GINIS®. Cílem je, aby stávající nebo potenciální budoucí uživatelé získali informace, které se na běžných školeních nepodávají a aby jim školení umožnilo
pochopit souvislosti a funkce softwaru vztahující se k povinnostem vyplývajícím účetním jednotkám ze zákona
č. 250/2000 Sb. a navazujících prováděcích předpisů.

Komu je kurz určen?
ÆÆ Ekonomům a řídícím pracovníkům v oblasti rozpočtů územní úrovně používajícím GINIS® i pro ekonomy
potenciálních zákazníků. Může být přínosem i pro pracovníky pracující s IS GINIS® na úrovni běžného uživatele.

Obsah kurzu
ÆÆ Úvodní slovo
ÆÆ Legislativa rozpočtového procesu a metodika
(Základní legislativní rámec rozpočtového procesu, Metodika stavby datové věty)
ÆÆ Proces sledování rozpočtu, limitů, rezervace rozpočtových prostředků
(Informační systém GINIS® - stručná charakteristika, Význam rezervace rozpočtových prostředků, Metoda využití druhů dokladů k jednotlivým stupňům rezervace prostředků)
ÆÆ Tvorba a úpravy rozpočtu v systému GINIS®
(Sběr požadavků na rozpočet, Balancování rozpočtu, Softwarové nástroje na proces
tvorby schváleného rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, Nástroje IS v případě neschválení rozpočtu po 1. 1. – vznik rozpočtového provizoria, Podpora evidence rozpočtových úprav)
ÆÆ Základní vlastnosti softwarové podpory procesu finanční kontroly
(Řízení schvalovacího procesu finanční kontroly, Elektronická podpisová kniha)
ÆÆ Hlavní výstupní sestavy o stavu rozpočtu a o jeho plnění v modulu UCR GINIS®
ÆÆ Moderní formy prezentace plnění rozpočtu

Termíny a místa
6. 5. 2014 - Ostrava | 20. 5. 2014 - Praha | 21. 5. 2014 - Brno | 27. 5. 2014 - Jihlava

Délka trvání
9:00 - 14:00

Cena
1.690,- Kč bez DPH
Účastník může zrušit účast nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu. Storno poplatek činí 70 % z ceny kurzu. Při pozdějším odhlášení, nebo při neúčasti
je storno poplatek 100 % z ceny kurzu. Náhradník může být včas delegován. Při přihlášení více osob z jedné organizace získáte slevu 15% na druhého a další přihlášené účastníky.

Přednáší
JUDr. Bohumír Čech - hlavní metodik společnosti GORDIC®
Ing. Viktor Žigo - metodik, analytik GORDIC® GINIS®
Petr Vyplašil - metodik, analytik GORDIC® GINIS®
Společnost GORDIC® je největším dodavatelem v oblasti tvorby a implementace softwarového vybavení organizacím veřejné správy v České
republice. Společnost disponuje zázemím více než 300 autorizovaných odborníků a silnými metodickými týmy, které jsou garantem vysoké kvality školící a vzdělávací činnosti firmy.
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