
Výběrové řízení na pracovní pozici účetní a fundraising 
 

 
Pracoviště:   Sněmovní náměstí 1/2, Kroměříž 
Datum zveřejnění: 6. 5. 2021 
Uzávěrka:  31. 5. 2021 
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr 
 
 

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici účetní a fundraising 

 
 
Pracovní náplň: 
účetní 

- Samostatné vedení účetní agendy organizace – majetku, pohledávek a závazků, 
zúčtování vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtovávání daní, 
odvodů a dotací.  

- Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na 
bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního 
a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. 

- Samostatné zajišťování agendy zejména daně z příjmů, daně z přidané hodnoty 
a ostatních daní a zajišťování daňového řízení se správcem daně. 

- Zajišťování inventarizace majetku a závazků. 
- Vedení personální administrativy zaměstnanců. 
- Příprava výplat zaměstnanců včetně výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění 

a dalších nutných údajů. Je zodpovědná za správnost výpočtů mezd, odvodů daní 
a pojistného. 

- Fundraising organizace – získání finančních a jiných prostředků na zajištění 
financování a činnost organizace.  

 
Požadavky: 

- odborné vzdělání ekonomického směru  
- praxe ve vedení účetnictví alespoň 3 roky  
- znalost českých účetních standardů a daňové legislativy 
- spolehlivost, pečlivost, důslednost, flexibilita, organizační a komunikační schopnosti 
- trestní bezúhonnost 

 
Výhodou: 

- práce v účetním SW „Pohoda“, znalost MS Office 
 

Nabízíme: 
- plat dohodou 
- možnost osobního ohodnocení při dobrých pracovních výsledcích 
- pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování 
- místo výkonu práce – Arcibiskupský zámek v Kroměříži – práce v zajímavém 

prostředí památky UNESCO 
- termín nástupu k 1. 7. 2021 (případně dle dohody) 

 
V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete: 

- strukturovaný profesní životopis s adresou, číslem telefonu a e-mailem 
- motivační dopis 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z rejstříku trestů  



 
Požadované podklady zašlete prosím na e-mailovou adresu uhlir.jiri@ado.cz nejpozději do 
31. 5. 2021. Do předmětu uveďte: Výběrové řízení – účetní. 
 
 
 
Kontakt: 
Ing. Jiří Uhlíř, uhlir.jiri@ado.cz;  tel.: +420 605 833 135 
 
Adresa: 
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. 
Sněmovní náměstí 1/2 
767 01 Kroměříž 
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