
č. 3/2022 

 

O b e c    V e ř o v i c e 
 742 73  Veřovice čp. 670 

IČ: 00298531 

__________________________________ 

 

V souladu s § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje starosta Obce Veřovice 

veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice 

 

„účetní“ obce 
 

K pracovnímu místu samostatného úředníka dále uvádíme:  

 

Územní samosprávný celek  Obec Veřovice 

 

Druh práce Účetní obce, rozpočtář obce, mzdová účetní 

 

Místo výkonu práce Obecní úřad Veřovice, Veřovice 670, 742 73  

 

Pracovní poměr Pracovní poměr na plný úvazek, tj. 40 hodin týdně,  

na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce  

 

Nástup 1. dubna 2022, případně dle dohody  

 

Platové zařazení V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – 

platová třída 8.-10. platový stupeň dle započitatelné 

praxe, možnost přiznání osobního příplatku 

 

Charakteristika pozice  Komplexní vedení podvojného účetnictví obce, vč. DPH 

Komplexní agenda rozpočtu obce (sestavování rozpočtu, 

rozpočtové změny, rozbory plnění rozpočtu) 

Vedení účetnictví při čerpání dotací 

Komplexní fakturace obce   

Zpracování účetních výkazů, rozborů a statistických 

výkazů, závěrečného účtu, účetní závěrky   

Příprava a zpracování podkladů pro inventarizaci majetku 

Zajišťování platebního styku s bankami  

Komunikace s Centrálním systémem úč. informací státu 

Evidence majetku, závazků a pohledávek obce 

Evidence místních poplatků, vodné, stočné, nájemné 

bytů, nebytových prostor, správa hřbitova  



Personalista a mzdová účetní, včetně komunikace se 

zdravotními pojišťovnami, OSSZ a FÚ  

Zástup: pokladna, Czech POINT   

Další administrativní práce spojené s činností úřadu  

 

Požadované předpoklady podle § 

4, zák. č. 312/2002 Sb.   

Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním 

občanem ČR, popř. 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 

 

Kvalifikační předpoklady a 

požadavky 

Úplné středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 

ekonomického směru 

Praxe v oboru účetnictví nejméně 3 roky  

Znalost podvojného účetnictví a DPH 

Znalost práce s PC 

Orientace v zákonech 

Dobré komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost, 

spolehlivost, odpovědnost, diskrétnost, loajalita, vstřícný 

přístup k občanům 

Ochota učit se novým věcem 

 

Výhodou Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 

312/2002 Sb., o úřednících 

Znalost praxe v oboru účetnictví ve státní správě 

Znalost místních poměrů 

 

Náležitosti přihlášky a 

požadované doklady  

Uchazeč dodá na níže uvedenou adresu tyto písemnosti: 

1. Přihlášku, která obsahuje: 

    * jméno, příjmení a titul uchazeče 

    * datum a místo narození uchazeče 

    * státní příslušnost uchazeče 

    * místo trvalého pobytu uchazeče 

    * číslo občanského průkazu uchazeče, nebo  

       číslo dokladu k povolení pobytu, jde-li o  

       cizího státního občana 

    * telefonní a e-mailový kontakt  

    * datum a podpis uchazeče 

2. Strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede 

údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech 

3. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců  

4. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



5. Souhlas se zpracováním osobních údajů  

 

Lhůty a určené místo pro podání 

přihlášky 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů zašlete 

nejpozději do 10.2.2022 včetně do 14 hodin na adresu: 

Obecní úřad Veřovice, Veřovice 670, 742 73 

nebo předejte na podatelně Obecního úřadu Veřovice na 

stejné adrese, vždy v uzavřené obálce s uvedením hesla:  

„Veřejná výzva - účetní – neotvírat“ 

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběru 

zařazeny 

 

Další informace Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na prodloužení nebo 

zrušení výběrového řízení kdykoliv v jeho průběhu a 

právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů 

 

 

  

Zveřejněno vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu Veřovice a elektronické úřední desce 

Obce Veřovice od 7.1.2022 do 11.2.2022. 

 

Bližší informace podá starosta obce Veřovice Martin Fojtík, tel. 556 857 059, 736 689 699, 

e-mail: starosta@verovice.cz 

 

 

 

 

Ve Veřovicích dne 7.1.2022 

 

 

 

Martin Fojtík 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Vyvěšeno dne: 7.1.2022 

Sejmuto dne: 11.2.2022         


