
Obecní úřad ve Zdechovicích 

533 11 Zdechovice 96 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 3/ 2016 

Obecní úřad ve Zdechovicích, okres Pardubice, zastoupený starostou obce ing. Robertem Chuticem, 

vyhlašuje dne 19. května 2016 výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa úředníka/ 

úřednice v souladu s dikcí zákona 312/ 2002 Sb., § 7, o úřednících územních samosprávných celků 

(dále jen „zákon“) v aktuálním znění a dalších souvisejících zákonů.  

Název pozice: 

Účetní obce 

 

Místo výkonu práce: Obecní úřad Zdechovice 

Platové zařazení: ve smyslu NV č. 564/2006 v platném znění a dalších platných mzdových předpisů, 

 9. třída 

Termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení 

Typ pracovního poměru: na dobu určitou 1 roku s 3 měsíční zkušební dobou 

Charakteristika vykonávané činnosti: účetní, daňová (vč. případné DPH), personální a mzdová 

agenda, operativní evidence majetku, příprava inventur, vymáhání pohledávek, výkaznictví, podávání 

daňových přiznání, úhrady přijatých faktur, jejich zaúčtování, vystavování faktur a sestavování 

účetních uzávěrek, vedení pokladen, vedení účetního archivu, zastupování obce před orgány FÚ, 

OSSZ, zdravotními pojišťovnami apod. 

Požadavky na uchazeče/uchazečku:   

a/ minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v oboru 

b/ výborná znalost českého jazyka (gramatika) 

c/ schopnost kultivovaného ústního i písemného projevu 

d/velmi dobrá znalost práce na PC, SW např. Excel, Word, Outlook, Microsoft Office a znalost 

účetních a evidenčních programů, např. EMA je výhodou. Obec užívá SW GORDIC.  

e/ orientace v zákonech, které se k oboru vztahují, např. 250/2000 Sb., 563/ 1991 Sb. a dalších 

f/ znalost zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb. a správního řádu č. 500/ 2004 Sb., z. 501/2004 Sb. 

v platných zněních. 

g/ praxe min. 3 roky na pozici účetní/ho. 

h/ samostatnost a časová flexibilita 



i/ ochota trvale se vzdělávat a složit zkoušku zvláštní způsobilosti vyhlášky  512/2002, § 1, odst. 1, 

písm.g   v potřebném termínu 

j/ zkouška zvláštní způsobilosti v daném oboru, podle vyhlášky  512/2002, § 1, odst. 1, písm. g, je 

výhodou 

k/ znalost podvojného účetnictví i účetnictví obcí  

 

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči / uchazečky, kteří / které: 

I./ splňují požadavky pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4, odst. 1 zákona 

312/2002 SB. a 451/ 1991 § 2, odst. 1, tj. úředníkem se může stát fyzická osoba, která 

a/ je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má 

v České republice trvalý pobyt 

b/ dosáhla věku min. 18 let, s ohledem na požadované vzdělání a praxi se však předpokládá věk 

přiměřeně vyšší. 

c/ je způsobilá k právním úkonům 

d/ je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4, odst. 2 zákona 312/2002 Sb. 

e/ má výbornou znalost českého jazyka (gramatika) slovem i písmem 

 

II./ uchazeč/ uchazečka podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

a/ jméno, příjmení a titul, resp. tituly 

b/ datum a místo narození uchazeče 

c/ státní příslušnost uchazeče 

d/ místo trvalého pobytu uchazeče a jeho poštovní doručovací adresu, pokud není shodná s místem 

trvalého pobytu 

e/ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 

f/ datum a vlastnoruční podpis uchazeče, vč. telefonního a e-mailového kontaktu 

g/ bezdlužnost vůči OSSZ, FÚ a vůči předchozímu zaměstnavateli 

 

III./ k přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

a/ motivační dopis 

b/ podepsaný životopis, v němž se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních s adresami 

předchozích zaměstnavatelů a o odborných znalostech či dovednostech, které se týkají daného oboru 

c/ originál výpisu z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců nebo jeho ověřená kopie 

d/ úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



e/ úředně ověřená kopie dokladu o absolvování zkoušky zvláštní způsobilosti-pokud byla vykonána 

f/ doklady o bezdlužnosti vůči OSSZ, FÚ a vůči předchozímu zaměstnavateli v originále nebo ověřené 

kopii 

g/ čestné prohlášení o tom, zda je či není proti osobě uchazeče vedeno trestní řízení, exekuční řízení 

či jiné podobné kroky. 

Uchazeč/ uchazečka podáním přihlášky bere na vědomí, že vyhlašovatel si může vyžádat písemné 

nebo osobní reference k údajům uvedeným v přihlášce nebo v jejích přílohách. 

f/  podepsané prohlášení v tomto smyslu: 

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve 

smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.“ Tiskacím 

písmem jméno, příjmení, datum a vlastnoruční podpis 

g/ podáním přihlášky vyjadřuje uchazeč/ uchazečka souhlas s tím, že vyhlašovatel si podanou 

přihlášku zpracovanou podle této výzvy, ponechá a nebude ji vracet ani neúspěšným uchazečům/ 

uchazečkám. 

IV./  Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 

Přihlášku s přílohami doručte prosím do středy 17. 08. 2016 do 15 h, buď osobně na podatelnu 

Obecního úřadu ve Zdechovicích čp. 96  nebo poštou (rozhoduje datum a hodina doručení) na 

adresu: 

Obecní úřad Zdechovice 

533 11 Zdechovice 96 

Uzavřenou a zapečetěnou obálku vč. všech výše uvedených listin a dokladů označte ještě mimo 

adresy výrazným nápisem „Neotvírat výběrové řízení - účetní“. Všechny listiny vložené do obálky 

musí být sešité tak, aby byla vyloučena ztráta některé z nich. 

V./ Závěrečná ustanovení: 

Případné dotazy zodpoví starosta obce Ing. R. Chutic na telefonu č. 466 936 101. 

Přihlášky doručené po uvedeném termínu a hodině nelze zařadit do výběrového řízení. 

Obec si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k ústnímu pohovoru a případně mu zadat i test. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů zrušit 

nebo místo neobsadit. 

 

Ve Zdechovicích, dne 14. července 2016 

                                                                                    Ing. Robert  Chutic, starosta obce  

 

 

 


