
 
 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Finanční účetní  
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Útvar ekonomický 
Datum zveřejnění: 17. 5. 2022 

 

 
Co u nás budete dělat? 

 komplexně zajišťovat vedení všech bankovních účtů ústavu a sledovat správnost 
zaúčtovaných položek 

 účtovat všechny položky: ve výpisu, ID, faktury přijaté i vydané, investice 
 zajišťovat agendu faktur vydaných, kontrolovat platby a následně odesílat upomínky 
 účtovat a průběžně sledovat pohyby na účtech Sociálního fondu, Rezervního fondu 

a Fondu reprodukce majetku 
 zajišťovat úhrady faktur, vložného, DPH, zpracovávat hromadné příkazy k platbám 
 odesílat příkazy bance, zpracovávat výpisy stavu a transakcí z jednotlivých účtů 
 podílet se na zpracování účetní závěrky včetně sestavování účetních výkazů (výkaz 

zisku a ztrát, rozvaha) 
 spolupracovat při přípravě podkladů k interním nebo externím finančním kontrolám, 

při závěrečnému ročnímu účetnímu auditu a auditu jednotlivých projektů 
 pracovat a udržovat správnost evidence v účetním IS ABRA 
 komunikovat s příslušnými bankovními institucemi 
 připravovat záznamy a doklady k archivaci a skartaci dle příslušných lhůt 
 vypracovávat vyúčtování hospodaření se Sociálním fondem 
 ve spolupráci s dodavatelem stravování vést agendu vyúčtování stravování 

zaměstnanců, kontrolovat finanční čerpání a vyúčtování stravování s přípravou 
podkladů pro mzdy 

 zařizovat předplatné vstupenek na kulturní akce 

 

Co byste měli umět a znát? 
 SŠ s maturitou obor ekonomie, účetnictví, finance nebo obdobně VŠ (absolvent) 
 praxe na obdobné pozici je pochopitelně výhodou 
 znalost podvojného účetnictví, 
 dobrá orientace v oblasti účetnictví a daní  
  

Jak si Vás představujeme? 
 s pečlivým přístupem k práci a zodpovědností 
 samostatnost, ochota učit se nové věci 
 aktivní přístup k řešení aktuálně vzniklých situací 

 
K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: strukturovaný životopis s přehledem 
dosavadní praxe, dosažené odbornosti a zkušeností ve vazbě na obsazované pracovní 
místo. Kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze předložit až v rámci osobních 
pohovorů nebo před nástupem na pracovní pozici). 

 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 

 termín nástupu: ideálně od 1. 7. 2022 nebo dle dohody 



 
 

 

 

 místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 

 rozsah a trvání pracovního poměru: doba určitá v délce 1 roku s předpokládanou možností 
dalšího prodloužení 

 mzdové podmínky: fixní mzda a osobní příplatek, podporujeme možnost sladění pracovního 
a rodinného života (flexibilní rozvrh pracovní doby, možnost Home Office, 6 týdnů dovolené) 

 pružnou pracovní dobu 9:00 - 14:00 

 podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na status nebo 
délku zaměstnání nebo jiné faktory 

 balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, zvýhodněné mobilní služby, 
kantýna, příspěvek na stravování a skvělý oběd přímo v areálu) 

 práci v zavedeném a přátelském týmu 

 tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí 

 možnost absolvovat kurzy anglického jazyka na pracovišti. 

 

 

Jak se přihlásit? 
 
Kontaktní osoba pro zaslání podkladů pro zařazení do výběrového řízení a pro 
informace k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, jiri.kolisek@vri.cz 
 
Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: do 12. 6. 2022, možnost osobních pohovorů a 
předvýběr kandidátů již v průběhu sběru přihlášek. 
 
Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
neoprávněných důvodů nebo zdravotních omezení. 
Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. zajišťuje, 
aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o 
ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná 
data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem 
dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení. 
Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na nabor@vri.cz 
 

 

Kdo jsme? 
 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním 
výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, 
metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným 
podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy 
hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví 
skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat. 
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