
 

 
 

4.4.2018: Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 
Finanční referent 

Charakteristika pracovní činnosti: 
• Zpracovávání provozního účetnictví pro účetní případy financované ze zdrojů SFDI, 

• zpracovávání podkladů z ekonomické činnosti ŘVC ČR pro komunikaci s Finančním úřadem 
v ČR i v SRN, 

• tvorba příkazů k úhradě a zaúčtování výpisů z ČNB, 
• příprava finančního plánu a vyhodnocování jeho plnění, zpracování návrhů na změny, 
• sledování pohledávek a závazků ŘVC, 
• zpracovávání návrhů smluvních pokut, 
• spolupráce na inventarizaci majetku a závazků, 
• spolupráce na celkovém finančním plánu ŘVC s ohledem na všechny finanční zdroje ŘVC, 
• příprava podkladů pro výběrová řízení a pro externí kontroly, 
• zajištění zastupitelnosti pro agendu investičních prostředků ze SFDI v rámci oddělení. 

 
Požadujeme: 

• VŠ vzdělání v bakalářském studijním programu, VOŠ nebo SŠ s maturitou a praxí v 
účetnictví min. 3 roky, 

• trestní bezúhonnost, 
• schopnost týmové spolupráce, 
• spolehlivost a schopnost řešit problémy, 
• dobrou znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook), 
• praxe v oblasti vedení účetnictví plátce DPH a při zpracování přiznání k DPH výhodou, 
• znalost oblasti finančního řízení výhodou, 
• znalost účetnictví organizačních složek státu a státních organizací výhodou, 
• znalost anglického nebo německého jazyka výhodou. 

 
Nabízíme: 

• Plný pracovní úvazek, 
• zajímavou práci v centru Prahy, 
• pracovní poměr na dobu jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, 
• 5 týdnů dovolené, 
• příspěvek na stravování a volnočasové aktivity, 
• finanční ohodnocení ve třídě 11 dle nařízení vlády č. 564/2006Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, 
• vznik pracovního poměru od 1. 6. 2018 nebo dle dohody. 

 
Bližší informace poskytne paní Ing. Ivana Macháčiková, e-mail: machacikova@rvccr.cz, tel: 225 131 761. 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 6. 5. 2018 na e-mail 
rvccr@rvccr.cz (do předmětu uveďte „zaměstnání – finanční referent“) nebo na adresu: 

 
Ředitelství vodních cest ČR  
nábř. L. Svobody 1222/12  
110 15 Praha 1 

 
Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného 
výběrového řízení. 




