
 

 

 
 

Muzeum Komenského v Přerově, p. o., vyhlašuje výběrové řízení  
na pracovní pozici účetní, rozpočtář (vedoucí ekonomického oddělení) 

 
Pracovní smlouva na dobu neurčitou  
Předpokládaný nástup: po domluvě, nejlépe 1. 6. 2023 
Pracovní úvazek: 1,0 
Místo výkonu práce: Přerov 
 
Popis práce: 

 stanovování metody účetnictví a postupů účtování 
 odpovědnost a zpracování kompletního účetnictví organizace  
 příprava měsíčních a ročních závěrek pro reporting zřizovateli 

 sestavování, sledování a kontrola celkového rozpočtu organizace (cca 45 mil., cca 50 zaměstnanců) 
 zpracování daňových přiznání, roční zúčtování finančních vztahů k rozpočtu Olomouckého kraje 

statistických a dalších ekonomických výkazů, rozborů a podkladů  
 práce na dotacích, příspěvcích, grantech (od zpracování rozpočtu až po vyúčtování) 
 metodické usměrňování hospodaření s majetkem organizace 
 koordinace provádění inventarizace majetku muzea 
 metodické řízení mzdové a personální agendy 
 metodické řízení pokladních operací a operativní evidence majetku 
 zajišťování fungování vnitřního kontrolního systému, jednání s veřejnosprávními kontrolami 
 jednání a uzavírání smluv s dodavateli zboží a služeb 
 řízení ekonomického oddělení muzea (3 pracovníci) 

 
Kvalifikační předpoklady: 

 ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru 
 
Požadujeme: 

 znalost účetnictví a účetních předpisů 
 znalost legislativy v oblasti hospodaření příspěvkových organizací 
 pokročilá znalost práce na PC, zkušenost s ekonomickým softwarem 
 řídící, koncepční a organizační schopnosti 
 orientace v daňové problematice  
 orientace v personalistice 
 pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost 
 schopnost práce pod tlakem závazných termínů 
 trestní bezúhonnost 

 
Výhodou: 

 zkušenosti s hospodařením příspěvkových organizací 
 znalost ekonomického informačního systému Helios Fenix 
 zkušenosti s účtováním grantových projektů  
 praxe s vedením zaměstnanců (min. 3 roky) 

 
Nabízíme: 

 zajímavou a pestrou práci s lidmi  
 možnost spolupodílet se na chodu významné kulturní instituce 
 možnost osobního rozvoje a dalšího profesního vzdělávání 
 platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, 11. platová třída plus příplatek za vedení 

 příspěvek zaměstnavatele na stravenky 
 5 týdnů dovolené + 2 dny sickdays 
 možnost pružné pracovní doby 

. 
Přihláška musí obsahovat: 

 strukturovaný životopis včetně osobních a kontaktních údajů 
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (uchazeč předloží nejpozději při ústním pohovoru)  



 

 

 
 
 
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:  
 
Jana Miková, personalistka, Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7/7, 750 02 Přerov,  
e-mail: mikova@prerovmuzeum.cz 
 
Uzávěrka příjmu přihlášek je 17. 4. 2023 (datum doručení do Muzea Komenského v Přerově). 
Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou vyzváni k ústnímu 
pohovoru, který se uskuteční dne 20. 4. 2023.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Účastník uděluje souhlas  
s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 
Více o muzeu na www.prerovmuzeum.cz 
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