
 
 
 
 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Ivančicko 
Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice, IČ: 71187081 

DATUM: 8. 3. 2021 
Vyřizuje a více informací podá: Ing. Bohumil Smutný, tajemník a manažer dobrovolného svazku obcí,  
e-mail: mikroregionivancicko@gmail.com, tel. 602 551 801 

 
 

Předsedkyně správního výboru Mikroregionu Ivančicko vyhlašuje  
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice: 

 

účetní mikroregionu 
 
Naplň práce: 
 

• Komplexní vedení účetnictví mikroregionu 

• Komplexní vedení rozpočtu mikroregionu 

• Daňová agenda, vypracování a podávaní daňového přiznání 

• Účtování mzdové agendy 

• Fakturace 

• Evidence majetku, závazků a pohledávek mikroregionu 

• Příprava podkladů pro inventarizaci majetku 

• Zpracovaní statistických výkazů 

• Zajišťování platebního styku s bankou 

• Vypracování podkladů k závěrečným vyhodnocení akcí financovaných z dotačních 
prostředků 

 
Místo výkonu práce: 
 

• možnost práce z domova, z vlastní provozovny nebo z kanceláře Mikroregionu 
Ivančicko 

 
Podmínky: 
 

• částečný pracovní poměr na neurčitou dobu formou DPP, DPČ nebo živnostenský list 

• zahájení od 1. 4. 2021, nebo podle dohody 
 
 
Požadavky: 
 

• minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou a praxí v oboru min. 1 rok 

• znalost podvojného účetnictví, účetnictví obcí 

• dobrá znalost práce s PC (zejména Windows, MS Office, Internet) 

• znalost zákona o účetnictví, zákona o obcích a rozpočtových pravidlech územních 
celků 
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Pokud uchazeč neprokáže znalost nebo praxi v oblasti účetnictví obcí, bude jeho přihláška 
z výběrového řízení vyřazena. 
 
Výhodou: 

• praxe v účetním programu GORDIC 
 
Předpoklady uchazeče: 
 

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

• způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost 
 
Náležitosti písemné přihlášky: 
 

• jméno, příjmení a titul uchazeče 

• datum a místo narození 

• státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu 

• číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu  

• telefonní a mailový kontakt 

• datum a podpis zájemce 
 
Povinné přílohy k přihlášce: 
 

• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a s důrazem 
na praxi v oblasti účetnictví obcí 

• odborné znalosti a dovednosti tykající se požadovaných činností 

• kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů 

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení GDPR pro účely 
výběrového řízení  

 
Termín podání přihlášky: do 22.3.2021  
 
Přihlášku lze zaslat elektronicky  e-mailem na adresu mikroregionivancicko@gmail.com, 
poštou na adresu Mikroregion Ivančicko, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice nebo 
předat osobně na adrese Kancelář Mikroregionu Ivančicko, Zemědělská 2, 664 91 Ivančice 
pouze po předchozí telefonické domluvě (tel. 602 551 801, Ing. Smutný, tajemník DSO).  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv zrušit, vyloučit 
z dalšího hodnocení přihlášky těch uchazečů,  kteří nesplňují minimální požadavky nebo jejich 
přihláška není úplná.  
 
V Ivančicích dne 8.3. 2021 
 
 

Mgr. Jana Heřmanová 
předsedkyně správního výboru Mikroregionu Ivančicko 
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