
Městské kulturní středisko Nový Jičín, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Hlavní účetní 

Pracovní činnost: Hlavní účetní – ekonom, vedoucí ekonomického oddělení organizace. 

Hlavní pracovní náplň:  

 komplexní vedení účetní agendy organizace - vedení účetních knih a sestavování účetní 
závěrky, včetně výkaznictví za hlavní a doplňkovou činnost, vedení agendy, týkající se 
výkonu regionálních funkcí knihoven a jiných přidělených dotací a grantů, tvorba a 
sledování rozpočtu organizace, komunikace se zřizovatelem 

 zpracování daňového přiznání k dani z příjmů a DPH 
 zpracování dokladové inventury majetku a závazků organizace 
 plnění povinností při výkonu funkce hlavní účetní dle zákona o finanční kontrole 
 zpracování statistických výkazů kromě výkazů o mzdách 
 sledování nových zákonů, týkajících se provozu organizace a jejich neprodlené 

uplatnění v praxi 

Požadavky: úplné střední odborné ekonomické vzdělání s maturitou, znalost zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, znalost zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném 
znění, znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znalost zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, znalost MS Office, bezúhonnost, 
komunikační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, ochota se dále vzdělávat. 
Praxe v oboru a znalost práce s programem GORDIC výhodou.  

Pracovní smlouva na dobu určitou: zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, výkon 
práce Nový Jičín. 

Platové zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.  

Nástup: od 1. 4. 2019, případně dle dohody.  

Písemnou přihlášku s doklady – životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a 
odborných znalostech, dovednostech, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání zašlete v termínu do 8. 2. 2019 písemně na adresu Městského kulturního střediska 
Nový Jičín, p.o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín nebo osobně doručte na 
podatelnu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p.o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 
01 Nový Jičín.  

Obálku označte : „ NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – HLAVNÍ ÚČETNÍ “. Informace podá 
ředitelka MKS Nový Jičín Bc. Iva Pollaková, tel: 556 706 691. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje právo žádného 
z účastníků nevybrat.  



 

  


