
 

 
      Domov důchodců Police nad Metují 

 Na Sibiři 149, PSČ 549 54 Police nad Metují  
                        IČO 71194002                                                      

 
     vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

ekonom, rozpočtář, vedoucí ekonomického úseku DD Police nad Metují 

 
Náplň práce - vybrané činnosti: 

 Zpracování účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnými zákony a předpisy 

pro příspěvkové organizaci kraje včetně PAP (pomocný analytický přehled) 

 Sestavování a kontrola rozpočtu 

 Evidence majetku organizace 

 Inventarizace majetku  

Požadavky: 

Kvalifikační předpoklady: 

- vzdělání minimálně USO s maturitou popřípadě VŠ vzdělání ekonomického zaměření 

- odborná praxe v účetnictví minimálně 5 let (výhoda v účetnictví příspěvkových 

organizací) 

- trestní bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců), 

- dobrá znalost práce s PC (Windows, MS Office – Word, Excel, elektronická 

komunikace) tvorba textových dokumentů, internetové bankovnictví, používání 

certifikátů 

- zkušenosti s účetními programy GORDIC-GINIS, FAMA a Cygnus2 výhodou. 

 

Odborné znalosti: 

- znalost účetních standardů a účetních souvztažností příspěvkové organizace 

- znalost a zkušenost s aplikací zákonných norem do provozní praxe příspěvkové 

organizace 

- schopnost metodického vedení a provádění kontrol podřízených 

- analytické myšlení a systematický přístup k řešení problémů 

- ochota učit se nové věci a dále se vzdělávat 

- praktická zkušenost při tvorbě rozpočtů a finančních plánů 

- praktická zkušenost a znalost z kontrol účetní závěrky – inventur, uzávěrek dat, tvorba 

rozvahy, výkazu zisku a ztrát, příloh k účetní závěrce 

- schopnosti metodického usměrňování a organizace hospodaření s rozpočtovými 

prostředky 

- znalost a zkušenost s fondovým hospodářstvím 

- zkušenosti se sestavováním odpisového plánu dlouhodobého majetku, vyhotovování 

komplexních rozborů, analytických reportů a tabulek hospodaření, výpočtů cestovních 

náhrad za pracovní cesty, kalkulace úhrad stravy (vedlejší činnost) 



 

Morálně osobnostní předpoklady  

- samostatnost, komunikační a organizační schopnosti 

- pečlivost, flexibilita 

- pozitivní vztah k práci, profesní zodpovědnost a spolehlivost 

- respekt a uznání k práci druhých 

- etická úroveň vystupování v osobním jednání  

 

Seznam požadovaných dokumentů k přihlášce do výběrového řízení: 

- strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se nabízené vedoucí pozice 

- motivační dopis  

- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie) 

- platný výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

- souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení 

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů – formulář v přiloženém souboru (příloha č. 1) 

 

Vybranému uchazeči nabízíme tyto platové a pracovní podmínky:  

- základní plat – 10. platová třída (platový stupeň dle započitatelné praxe) dle nařízení 

vlády č. 564/2006 v platném znění a katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), 

- osobní příplatek dle § 131 Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 

- příplatek za vedení 

- roční odměny 

- pracovní doba v jednosměnném provozu, pružná pracovní doba 

- pracovní smlouva na dobu určitou (1 rok) s 3 měsíční zkušební dobou, po roce 

zapracování ve funkci možnost uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou, 

- možnost osobního rozvoje, dalšího vzdělávání,  

- příjemné pracovní prostředí, dobrý pracovní kolektiv,  

- samostatná kancelář 

- dlouhodobá jistota a perspektiva stabilního pracovního uplatnění v pobytovém 

zařízení sociálních služeb, které je příspěvkovou organizací s garantovanými 

platovými podmínkami  

- podnikové stravování s příspěvkem z FKSP 

- 5 týdnů dovolené 

- zaměstnanecké benefity (příspěvky na penzijní pojištění, příspěvek na dovolenou, 

poukázky na nákup zdravotní obuvi, doplňků výživy) 

 

Životopisy a ostatní dokumenty zasílejte: 

- na adresu: Domov důchodců Police nad Metují  

      Na Sibiři 149 

      549 54 Police nad Metují 

- nebo elektronicky na e-mail:ddpolice@centrum.cz 

Případné informace lze také získat na telefonu: 

Ředitelka Jana Šrámková tel. 491 426 544, 606 655 353 (ředitelka) nebo  

p. Jan Ticháček (ekonom-rozpočtář) tel. 491 426 547 

Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči telefonicky vyzvání k ústnímu 

pohovoru u výběrové komise. 

Nástup do funkce: 01. 03. 2022 nebo dle dohody. 

 


