
Městská knihovna Litomyšl 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

 

ekonom/ekonomka 

 

Místo výkonu práce: Městská knihovna Litomyšl, Smetanovo nám. 50, Litomyšl 

Předpokládaný nástup: 2. ledna 2023 (popř. dohodou) 

Pracovní doba: 30 hodin týdně (3/4 úvazku) 

 

Náplň práce:  

 Samostatné komplexní vedení účetnictví příspěvkové organizace včetně daňové 

problematiky (účetní měsíční, čtvrtletní a roční uzávěrky, zpracování daně z příjmu, 

rozbory hospodaření) 

 Sestavování rozpočtu a sledování jeho plnění 

 Evidence majetku, jeho správa a inventarizace (pořizování inventarizačních soupisů) 

 Vedení personální a mzdové agendy, zpracování mezd včetně odvodů 

 Registr smluv 

 

Požadavky:  

 Min. středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou ekonomického směru  

 Znalost podvojného účetnictví a daňové problematiky 

 Praxe vedení podvojeného účetnictví 3 roky 

 Počítačová gramotnost – znalost operačního programu MS Windows a souvisejících 

programů (MS Office) 

 Schopnost efektivní komunikace 

 Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost 

 Občanská a morální bezúhonnost 

 

Výhodou je: 

 Znalost problematiky příspěvkových organizací, základní přehled o ekonomických 

zásadách řízení příspěvkové organizace, orientace v souvisejících právních předpisech 

(zejména Zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o daních z příjmu č. 586/1992) 

 Zkušenost s přípravou a realizací projektů 

 

 

Nabízíme:  

 platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 dle dosažené praxe (10. 

platová třída) 

 zaměstnanecké výhody – 25 dnů dovolené, sick days, stravenky 

 prostor pro seberealizaci a vzdělávání 

 

 

Formální záležitosti: 

 

 Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnání a praxi, odborných 

znalostech a dovednostech. 

 Motivační dopis. 

 Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti  

 



Lhůta pro podání přihlášky: do 9. prosince 2022 

 

Vybraní kandidáti budou pozváni na osobní pohovor 

 

Přihlášky lze poslat na mail peknikova@knihovna.litomysl.cz nebo písemně (s označením 

výběrové řízení) na adresu:  

Městská knihovna Litomyšl 

Smetanovo nám. 50, 57001 Litomyšl 

 

Bližší informace: Ing. Iva Pekníková, peknikova@knihovna.litomysl.cz, telefon 724 024 708 

 

 

Upozornění: 

 

Městská knihovna Litomyšl si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení 

kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. 

 

Podáním přihlášky uchazeč/ka souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového 

řízení nakládat s jeho osobními údaji.  
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