
 

 

 

 

Handball club Dukla Praha, p.o.   

vyhlašuje nabídku práce na pracovní pozici  

ÚČETNÍ 

Co Vás čeká, tj. obsah práce: 

 kompletní vedení účetnictví účetní jednotky v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zabezpečení veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím, 

 zpracování daňových přiznání, sestavování účetních závěrek, 

 komunikace a spolupráce se zřizovatelem příspěvkové organizace a orgány státní 

správy, příprava podkladů pro kontroly, 

 tvorba pravidelných i ad hoc reportů, příprava výkazů pro zřizovatele příspěvkové 

organizace,  

 komplexní zpracování mezd zaměstnanců a vedení mzdové agendy, 

 výpočet dávek nemocenského pojištění, zpracování pracovních úrazů, 

 roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně. 

 

Co budete potřebovat, tj. co požadujeme: 

 min. středoškolské vzdělání ukončené maturitou,  

 praxi v účetnictví a mzdovém účetnictví min. 3 let,  

 výborná znalost českých účetních a daňových předpisů, 

 znalost MS Office na velmi dobré úrovni, 

 občanská a trestní bezúhonnost, 

 spolehlivost, zodpovědnost, důslednost, aktivní přístup ke svěřeným úkolům,  

 příjemné a vstřícné vystupování. 

 

Co Vám můžeme nabídnout: 

 zázemí stabilní sportovní organizace,  

 práci na zaměstnanecký poměr – plný úvazek, 

 odpovídající mzdové ohodnocení,  

 výborný šéf a příjemný kolektiv,  

 pružná pracovní doba, 

 profesní vzdělávací kurzy a školení, 

 zaměstnanecké benefity. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledáme dobře naladěného, schopného a spolehlivého kolegu/kolegyni, který miluje 

práci s čísly a je schopný/schopná jak samostatné činnosti, tak týmové spolupráce.  

Pokud se naše očekávání potkají, rádi Vás mezi sebou přivítáme. 

 

Termín nástupu:  1. 6. 2019 nebo dle dohody 

Místo pracoviště:  Handball club Dukla Praha, p.o., Na Julisce 28/2, Praha 6 – Dejvice 

 

Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejích 

zpracování za účelem a po dobu výběrového řízení na tuto pracovní pozici. Současně tím 

potvrzujete, že údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 

 

Přihlášky obsahující strukturovaný životopis a průvodní dopis zašlete nejpozději  

do 30. 4. 2019 na e-mailovou adresu: hcdukla@hcduklapraha.cz 

 

Další informace poskytne na adrese  

 

Handball club Dukla Praha, p.o., Na Julisce 28/2, 160 00 Praha 6 – Dejvice  

 

ředitel klubu Mgr. Vladimír Orság 

mob.:  602 209 092 
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