
 
 

14. 3. 2017: Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
 

Vedoucí oddělení vnitřní správy 
 

Charakteristika pracovní činnosti: 
• Odpovídá za jednotnou ekonomickou informační soustavu a informace předávané 

v rámci účetnictví státu, zajišťuje účetnictví OSS, provádí finanční rozbory, sleduje 
závazky a pohledávky, čerpání rozpočtu, vykonává funkci správce rozpočtu; 

• Zajišťuje účetnictví projektů, zajišťuje úhrady závazků z provozní i investiční 
činnosti; podílí se na majetkovém vypořádání staveb; 

• Zajišťuje účetní a daňovou agendu pobočky v Hamburku; 
• Odpovídá za evidenci hmotného a nehmotného majetku, jeho inventarizaci a 

likvidaci, zajišťuje uvedení dokončených staveb do majetkové evidence; 
• Zajišťuje výkon administrativy veřejných zakázek.  

Požadujeme: 
• Minimální dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání (stupeň Inženýr), 

ekonomického, finančního nebo dopravního zaměření 
• Odpovídající odborné znalosti v oblasti ekonomiky a daní 
• Znalost rozpočtových pravidel a účetnictví státu výhodou 
• Minimálně 3 roky praxe v řídících funkcích  
• Dobrá orientace v oblasti fondů Evropské unie 
• Znalost anglického nebo německého jazyka (úroveň B1) 
• Znalost práce na PC (MS Office, MS Outlook, internet) 
• Osobní předpoklady uchazeče – schopnost týmové spolupráce, spolehlivost a 

schopnost řešit problémy 
• Řidičský průkaz skupiny B 
• Zkušenosti v oblasti vodní dopravy výhodou 
• Trestní bezúhonnost 

 
Nabízíme: 
• Pracovní poměr na dobu neurčitou 
• Plný pracovní úvazek 
• 5 týdnů dovolené 
• Příspěvek na stravování v podobě stravenek 
 
Další informace: 
• Místo výkonu práce: Praha 
• Možný termín nástupu: 1. 5. 2017, po dohodě i dříve 
• Finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 
 
Bližší informace poskytne Ing. Irena Honzáková, e-mail: honzakova@rvccr.cz, tel: 2251 31 761. 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině s uvedením data možného nástupu 
zasílejte, prosím, do 31. 3. 2017 12:00 hod. na e-mail rvccr@rvccr.cz (do předmětu uveďte 
„zaměstnání – vedoucí oddělení vnitřní správy“)  
 
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.“ 


