
      
 
 

 

Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč zastoupené starostou města 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků 

a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

V Y H L A Š U J E 

VEŘEJNOU VÝZVU (VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ) 

na pracovní pozici 

účetní 

 

Místo výkonu práce:   Proseč, Městský úřad, náměstí Dr. Tošovského 18 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce 

Předpokládaný termín nástupu:  listopad - prosinec 2022 

Pracovní úvazek: plný (40 hodin) 

Platové podmínky: nástup 9. platová třída dle zákona č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (příloha č. 1), platový stupeň dle uznané délky praxe 

Bonusy: osobní ohodnocení po 3 měsících praxe, stravenkový paušál, 

sociální výhody, 25 dní dovolené, pracovní notebook 

Požadavky: 

• minimálně úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru s praxí, 

• znalost podvojného účetnictví, výborná znalost práce s PC, znalost zákona o účetnictví, 

• prokázání zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné 

způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, 

nejpozději do 24. měsíců od nástupu. 

 

Další požadavky: 

• praxe a zkušenosti se samostatným vedením účetnictví obchodní společnosti (s.r.o., plátce 

DPH) výhodou, 

• orientace v problematice ekonomiky ÚSC výhodou, 

• znalost informačních systémů Asseco a Gordic výhodou, 

• organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, schopnost 

týmové práce, 

• výborná znalost práce na PC – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, internet, cloud, vzdálená 

správa, 

• spolehlivost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení, 

• příjemné vystupování, ochota se dále vzdělávat, 

• řidičský průkaz skupiny B. 

 



      
 
 

 

Předpoklady uchazeče: 

• státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, 

• věk min. 19 let, 

• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost. 

 

Obecná charakteristika druhu práce a pracovní pozice: 

• Komplexní agenda účetnictví společností vlastněných městem Proseč 

• Zástup za účetní města  

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul zájemce, 

• datum a místo narození zájemce, 

• státní příslušnost zájemce, 

• místo trvalého pobytu zájemce, 

• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 

• kontaktní údaje – telefon, email, 

• datum a podpis zájemce, 

• souhlas se zpracováním osobních údajů. 

• Veřejná výzva a Přihláška jsou zveřejněny zde: https://www.mestoprosec.cz/obcan/uredni-

deska 

 

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady: 

• životopis, ve kterém se uvedou, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností a dovedností, 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a případně ověřená kopie dokladu o 

absolvování vzdělávání v požadovaném druhu práce. 

 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte: 

• osobním doručením na podatelnu MěÚ Proseč, 1. podlaží, podatelna (dveře č. 3), nebo 

• prostřednictvím pošty na adresu Městský úřad Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 

Proseč tak, aby byly doručeny nejpozději do pátka 30. 9. 2022 do 11:00 hodin. 

• Obálka s přihláškou a požadovanými dokumenty musí být viditelně označena nápisem 

„Výběrové řízení – účetní“. 

 

Kontaktní osoba pro bližší informace: 

Ing. Jan Macháček, starosta, tel. 777 119 957, 468 005 026, e-mail: starosta@prosec.cz 

V Proseči dne 22. 8. 2022 

Ing. Jan Macháček 

starosta města Proseč 

zveřejněno: 22. 8. 2022 

sejmuto: 

https://www.mestoprosec.cz/obcan/uredni-deska
https://www.mestoprosec.cz/obcan/uredni-deska
mailto:starosta@prosec.cz


      
 
 

 

Přihláška k výběrovému řízení 

na místo: účetní 

 

Jméno, příjmení, titul: 

Datum a místo narození: 

Státní příslušnost: 

Místo trvalého pobytu uchazeče/uchazečky: 

(pokud je to nutné i adresa, kam se zasílá korespondence) 

Číslo občanského průkazu: 

(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana) 

Telefonní spojení, e-mailová adresa uchazeče/uchazečky: 

Datum a podpis uchazeče/uchazečky: 

 

Přílohy: 

 Strukturovaný profesní životopis 

 Originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků 

též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový 

doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 

 Originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, 

diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce k přesnějšímu posouzení oboru 

dosaženého vzdělání – vysvědčení již nemusí být ověřováno) 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení 

 

Podpis uchazeče/uchazečky:  

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení 
pro účely výběrového řízení 

 
na pozici účetní 

Já, níže podepsaný/á  

Titul, jméno, příjmení  ........................................................................................  

Datum narození  ........................................................................................  

Adresa místa trvalého pobytu   ........................................................................................  

tímto prohlašuji, 

že v souladu s ustanovením § 5 zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů 

uvedených v této žádosti pro výběrové řízení na výše uvedené služební místo a jejich přílohách, které 

tímto poskytuji městu Proseč pro jejich další zpracování. 

Souhlasím s tím, že výběrová komise může použít veřejné zdroje k ověření údajů o mé osobě; 

Čestně prohlašuji, že proti mé osobě nebylo zahájeno trestní stíhání; 

Čestně prohlašuji, že jsem v mnou dokládaných dokumentech uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje, 

že splňuji všechny požadavky předpokládané právním řádem pro danou pracovní pozici a že 

se zastupováním státu nedostanu do střetu zájmu veřejného se zájmy osobními. 

V  ....................................  dne  ..............................  

Podpis: ..................................................................  


