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Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného 
výběrového řízení. 
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani 

profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. 

 

 
Předseda Národní sportovní agentury, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona  
č. 234/2014 Sb. o státní službě výběrové řízení na místo č. 30091529 – Vedoucí oddělení 
ekonomiky, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
 

Charakteristika pracovní činnosti: 
 

- Tvorba a zajištění realizace systému financování veřejné správy. 
- Zpracovávání návrhů, přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu nebo státního 

závěrečného účtu. Tvorba rozpočtových výhledů. 
- Zpracovávání návrhů pro finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 
- Zodpovědnost za kompletní vedení účetnictví v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, zabezpečení veškerých činností spojených s interním a externím výkaznictvím. 
- Zodpovědnost za činnosti spojené s výpočtem platů a ostatních plateb za provedenou práci, 

vedení s tím spojené evidence, rozborové činnosti a výkaznictví, provádění odvodů 
příslušným institucím. 
 

Požadujeme: 
 
- vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni vzdělání se zaměřením na ekonomiku 
- výborná znalost práce na PC (MS Office – zejména Excel) 
- samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost 
- komunikační schopnosti 
- trestní bezúhonnost 

 
Nabízíme: 
 
- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou)                          
- plný pracovní úvazek  
- místo výkonu práce Praha 
- 5 týdnů dovolené 
- indispoziční volno 
- pružnou pracovní dobu 
- příspěvek na stravování 
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

(14. platová třída)  
- přepokládané datum nástupu - 1. 9. 2021 

 

Přihlášky zasílejte nejpozději v termínu do 11. 8. 2021: 

- na adresu Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00, nadepsané „„Výběrové řízení – 
vedoucí oddělení ekonomiky“ nebo 

- na adresu elektronické pošty vyberovarizeni@agenturasport.cz podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem, předmět mailu: „Výběrové řízení – vedoucí oddělení 
ekonomiky“ nebo  

- do datové schránky: vnadiz2 s označením: „Výběrové řízení – vedoucí oddělení 
ekonomiky“ 

mailto:info@agenturasport.cz
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Přihláška musí obsahovat: 
 

- strukturovaný profesní životopis  
- motivační dopis v rozsahu A4 
- kopii dokladu o vzdělání  
- výpis z Rejstříku trestů, ne starším 3 měsíce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filip Neusser 
předseda Národní sportovní agentury  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce: 29. 7. 2021    Sejmuto z úřední desky:  


