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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

na pracovní místo referent/ka rozpočtu a kontroly 

Národní sportovní agentury 

 

Praha 27. července 2021 

Předseda Národní sportovní agentury vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

č. 30091530, referent/ka rozpočtu a kontroly. 

Místo výkonu: Praha 

Pracovní poměr na: dobu neurčitou 

Předpokládané datum nástupu: 1. října 2021 

Plat: 13. platová třída podle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., (příloha č. 1 k nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb.) 

 

Náplň práce: 

• Příprava podkladů pro tvorbu návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu výdajů na 

zabezpečení plnění úkolů NSA dle stanovených zásad 

• Příprava podkladů pro provedení dílčích rozpočtových opatření  

• Příprava podkladů pro zapojení a následné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 

na zabezpečení plnění úkolů NSA 

• Provádění rozpisu rozpočtu, rozpočtových opatření a nároků z nespotřebovaných 

výdajů v zavedeném IS s vazbou na IISSP 

• Sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu výdajů a plnění závazných ukazatelů  

• Příprava podkladů pro plánování a hodnocení realizace akcí programového 

financování v oblasti reprodukce majetku 

• Správa a evidence uzavřených smluvních vztahů a ostatních závazků v zavedeném IS 

• Příprava dokladů k provádění úkonů finanční kontroly v zavedeném IS  

• Příprava dokladů pro rezervaci rozpočtových prostředků v IISSP 

• Kontrola vazeb přijatých faktur, příp. jiných dokladů za přijatá plnění na uzavřené 

smluvní vztahy a položky rozpočtu  
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Požadavky: 

• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti 

ekonomiky nebo financí 

• uživatelská znalost MS Word a pokročilá znalost MS Excel 

• praxe na obdobné pozici vítána 

Nabízíme:  

- plný pracovní úvazek  

- místo výkonu práce Praha 

- 5 týdnů dovolené 

- indispoziční volno 

- pružnou pracovní dobu 

- příspěvek na stravování 

Přihlášky zasílejte nejpozději v termínu do 6. 8. 2021: 

- na adresu Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00, nadepsané „Výběrové řízení – 

referent/ka rozpočtu a kontroly“ nebo 

- na adresu elektronické pošty vyberovarizeni@agenturasport.cz podepsané 

uznávaným elektronickým podpisem, předmět mailu: „Výběrové řízení – 

referent/ka rozpočtu a kontroly“ nebo  

- do datové schránky: vnadiz2 s označením: „Výběrové řízení – referent/ka rozpočtu a 

kontroly“ 

 
 
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 

 
 

v zastoupení Ing. Markéta Kabourková 
místopředsedkyně pro sport 

mailto:info@agenturasport.cz

