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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

Městská část Praha – Slivenec – Úřad městské části Praha - Slivenec 
zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha - Slivenec 

vyhlašuje dne 22.12.2022 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

ÚČETNÍ  
 
 

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha - Slivenec 

Pracovní úvazek: poloviční pracovní úvazek, úvazek na dobu určitou 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody, ideálně ihned 

Platové zařazení: platová třída 9 či 10 podle dosaženého vzdělání v souladu s nařízením vlády  
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, ve znění pozdějších předpisů 

osobní ohodnocení dle výkonu a odbornosti až do výše 7 500 Kč 
 
Sjednané druhy prací: 
 

- samostatné vedení účetnictví účetní jednotky 
- zpracování účetních výkazů 
- zpracování statistických výkazů 
- účtování majetku městské části 
- zpracování daňových přiznání 
- kontrola výkaznictví příspěvkových organizací MČ 
- provádění kontrol v příspěvkových organizacích MČ 
- koordinace s příslušnými odbory MHMP 
- zpracování mzdového účetnictví 

 
Co nabízíme: 

- platová třída 9 – 10 podle dosaženého vzdělání v souladu s nařízením vlády, možnost uznání 
předchozí praxe 

- osobní ohodnocení až do výše 7 500 Kč dle výkonu a odbornosti zaměstnance 
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- jistotu zaměstnání ve veřejné správě 
- práci v malém kolektivu 
- čtvrtletní odměny 
- 100 hodin dovolené  
- 4 sick days 
- dárkové poukázky na pořízení zboží a služeb v min. výši 3 000 Kč 
- příspěvek zaměstnavatele na důchodové pojištění ve výši 500 kč 
- finanční příspěvek v případě životního jubilea 
- finanční příspěvek v případě pracovního jubilea 
- v odůvodněných případech možnost získání bezúročné půjčky  
- možnost osobní realizace 
- podpora dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace 

 
 

Co požadujeme: 
 
Požadavky na uchazeče dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění: 

- státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk 

- fyzická osoba starší 18 let 

- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost 

Požadované vzdělání: vyšší odborné vzdělání, případně středoškolské ekonomického směru 

 
Požadovaná praxe:     praxe v oboru minimálně 2 roky 
 
Další kvalifikační požadavky: 
 

- znalost problematiky hospodaření územně samosprávných celků (v oblasti účetnictví a 
rozpočtu), minimálně znalost podnikatelského účetnictví  

- znalost zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění  
- znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění  
- znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění  
- znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění  
- znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění  
- znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění  
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- zkušenosti s ekonomických softwarem GINIS 
- organizační a komunikační schopnosti, pečlivost, spolehlivost a samostatnost 

 
Vítány:  zkoušky odborné způsobilosti v oboru, řidičský průkaz sk. B 
 
Přihláška a její náležitosti: 

- Jméno, příjmení, titul 
- Datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu 
- Číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, je-li o cizího státního občana 
- Datum, podpis, tel. kontakt 
- Formulář přihlášky je k dispozici na webu www.praha-slivenec.cz 

 
K přihlášce připojte: 

- Strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání a o odborných 
znalostech a dovednostech  

- Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- Vybraný uchazeč bude muset doložit originál či ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů 

 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 13.01 2023 do 13 hodin na adresu: 

Úřad městské části Praha – Slivenec 
K Lochkovu 6/2 
154 00 Praha 5 – Slivenec 
k rukám Ing. Matěje Mlčocha, tajemníka ÚMČ 
 
Obálku označte slovy: „výběrové řízení – účetní. NEOTVÍRAT. K rukám tajemníka ÚMČ.“ 
 
Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky.  
U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické 
podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit 
tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky městské části: 
7p9bt2g. Do předmětu prosím uveďte: „Výběrové řízení – účetní. NEOTVÍRAT.“ 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 
 
 
V Praze dne:  22.12.2022 
 
 
           Ing. Matěj Mlčoch 
         tajemník Úřadu městské části Praha - Slivenec 
                  podepsáno elektronicky 
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