
Oznámení o veřejné výzvě k přihlášení zájemců 
  
Starosta Obce Dolní Břežany v souladu s ustanoveními § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků v platném znění, oznamuje dne 20.01.2014 vyhlášení veřejné 
výzvy k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa: 

 
- účetní Obce Dolní Břežany 
 
Charakteristika vykonávané práce:  
Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, majetku, pohledávek a závazků, na úseku 
zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům. Sledování a evidování pohybu 
finančních operací a stavu finančních prostředků na bankovních účtech, kontrola bankovních 
zůstatků a hotovosti a jejich proúčtování. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování účetní 
inventarizace majetku a závazků. Sestavování účetní závěrky a výkazů DPH. Vedení účetních 
knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování 
účtového rozvrhu. Místo výkonu práce: správní území v působnosti Obecního úřadu Dolní 
Břežany, platová třída 5–12, v závislosti na vzdělání a praxi, dle nař. vlády č. 222/2010 Sb. a 
564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, motivující osobní ohodnocení odpovídající náročnosti 
a kvalitě odváděné práce. 
 
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 
Sb.: Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je 
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k 
právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk. 
 
Další požadavky : 
- ÚSO nebo VŠ vzdělání ekonomického směru 
- praxe v oblasti účetnictví 
- praxe ve státní správě a v účtování státní správy výhodou  
- minimálně dobrá uživatelská znalost práce na PC (kancelářské aplikace) 
 
Termín předpokládaného nástupu : dohodou po ukončení výběru vhodného uchazeče  
 
Náležitosti přihlášení zájemce : 
- jméno, příjmení, titul 
- datum a místo narození 
- státní příslušnost 
- místo trvalého pobytu 
- číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu) 
- datum a podpis 
- kontaktní spojení 
 
K přihlášce uchazeč připojí :  
- profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a   
  dovednostech, údaje o úspěšně absolvovaných školeních a kurzech) 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 
Písemné přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději 20.02.2014 na adresu: 
Obecní úřad Dolní Břežany, ul. 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany. Obálku označte slovy "Účetní 
Obce Dolní Břežany". 

 

V Dolních Břežanech dne 20.01.2014   Ing. Věslav Michalik, CSc., v.r. 
         starosta   


