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VEŘEJNÁ VÝZVA 

 

Obec Náklo vyhlašuje výzvu na obsazení jednoho pracovního místa: 

1.02.03 ÚČETNÍ, 

jehož pracovní náplní bude na základě přílohy k Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění 
zejména: komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu 
majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně 

sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. 
 

 

 

Požadavky:   

- středoškolské, nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření, 

- praxe s ekonomickým zaměřením,  

- znalost účetnictví, 

- znalost práce na PC, 

- časová flexibilita, ochota pracovat dle potřeb obce, 

- dobré organizační schopnosti, 

- samostatnost a spolehlivost, proaktivní přístup, 

- pohotovost v řešení nenadálých situací. 
 

Výhoda: 

- znalost účetnictví územních samosprávních celků, 

- znalost obce a jejího okolí. 
 
Nabízíme: 

- stabilní práci ve státním sektoru, 

- možnost dalšího zaškolování a vzdělávání, 

- pravidelná pracovní doba od 7:00 – 15:30, úřední dny do 17:00, pátky do 12:00, 

- 25 dnů dovolené, 

- odpovídající mzda se zajištěním pravidelného růstu,  

- zaměstnanecké benefity, 

- příspěvek na stravování. 
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Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení a titul uchazeče 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu 

- kontaktní spojení (telefon, e-mail) 

- souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení 

- datum a podpis uchazeče 
 

 
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: 

- životopis, ve kterém uvede přesné časové údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných 
znalostech a dovednostech a o případném zapojení v rámci dobrovolné činnosti v obci  

- výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání 
 

Platové podmínky:  

Pracovník bude zařazen v 10. platové třídě dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.  

 

Časový harmonogram VŘ: 

- termín pro podání přihlášky je: nejpozději do dne 21. 1. 2019 do 16:00 hod. 

- přijaté nabídky budou posouzeny Radou obce Náklo dne 21. 1. 2019 v 17:00 hod. na jejím 
zasedání a o rozhodnutí budou uchazeči následně vyrozuměni. 

- předpokládaný termín nástupu do zaměstnání bude 1. 2. 2019. 
 

Přihlášky v zalepené papírové obálce označené nápisem „Výběrové řízení účetní“ zašlete buď 

poštou na adresu: Obecní úřad Náklo, Náklo č. 14, 783 32 Náklo, nebo předejte osobně na 

obecním úřadě v Nákle. 

 

Rada obce Náklo si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu v kterékoli jeho 

fázi. 

 

V Nákle dne 3. 1. 2019 

 

 

 Marek Ošťádal 

 starosta obce Náklo 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne:  
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