
Tereza Břeclav, příspěvková organizace 
 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
na obsazení pozice  

samostatné účetní příspěvkové organizace  
______________________________________________________ 
Předpoklady a požadavky:     
Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost   
 
Kvalifikační požadavky   Minimálně středoškolské vzdělání ekonomického zaměření 

s maturitou. 
Znalosti oboru  Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu 

účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a 
závazků včetně dluhů, zúčtování daní a dotací a finančních 
prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle 
zákona o účetnictví s příslušnými orgány.  
 Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu 
finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly 
bankovních zůstatků a hotovosti.  
 Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.  
 Příprava rozpočtu dle střediskového členění. 

Praxe   Praxe v oblasti účetnictví podmínkou. 
 Znalosti účtování a evidence majetku příspěvkové organizace 
výhodou. 

Další požadované 
dovednosti 

 Znalost zákona o finanční kontrole a dalších právní předpisů, 
znalost zákona o účetnictví.  
 Velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS 
PowerPoint, sociální sítě). 
 Samostatnost, preciznost, systematický a analytický přístup, 
sebedisciplína a profesionální vystupování. 
 Řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič) výhodou. 

Nabízíme   Pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 Platové podmínky – zařazení do 10. platové třídy, dle NV  
č. 341/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 Zázemí stabilní instituce.  
 Pružnou pracovní dobu s možností částečného „home office“. 
 Zaměstnanecké benefity. 

 
Předpokládaný nástup:  dle dohody / září 2020 
 
Místo výkonu práce:  Břeclav 
 
Nutno doložit:        motivační dopis 

 strukturovaný profesní životopis 
                                 originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  
                                ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
                            
 
Vaši žádost prosím doručte na níže uvedený E-mail nebo adresu do pondělí 14.09.2020. 



 
Kontaktní osoba:   Ing. Radek Hrdina, ředitel p.o. 

Tereza Břeclav, příspěvková organizace 
Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav 
e-mail: hrdina@tereza-breclav.cz 
tel.: +420 735 722 692 
 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo 
nevybrat žádného uchazeče. 
 
V Břeclavi 31.08.2020 


