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ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií přijme hlavní účetní 
  

 

Kvalifikační předpoklady: 

 

• SŠ/VŠ vzdělání ekonomického směru, praxe v oboru minimálně 5 let, 

• komplexní znalost podvojného účetnictví, 

• zkušenosti s vícezdrojovým financováním,  

• schopnost určování priorit a samostatně řešit zadané úkoly, 

• aktivní, systematický a pečlivý přístup k práci, 

• organizační a komunikační schopnosti, 

• zodpovědnost a důslednost, 

• předchozí působení v akademické sféře nebo ve veřejnoprávní instituci výhodou,         

• znalost účetního systému iFIS výhodou, 

• znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou. 

 

Pracovní náplň: 

 

• vedení a zpracování účetnictví v plném rozsahu, 

• vedení, zajištění a zpracování uzávěrkových operací, 

• komunikace s bankami a provádění platebních operací, 

• nastavování a kontrola rozpočtu dle dodaných podkladů v hlavní a doplňkové činnosti, 

• spolupráce s daňovým poradcem a auditory, 

• spolupráce s rektorátem a hlavní účetní ČVUT, 

• metodické vedení pracovníků finanční účtárny, 

• řešení daní, podklady, daňová přiznání (DPH, daň z příjmu, silniční daň), 

• provádění finanční kontroly v souladu se zákonem 320/2001 Sb.  

Nabízíme: 

• moderní, přátelské a stabilní pracovní prostředí v kampusu Dejvice, 

• 6 týdnů dovolené, 

• příspěvek na stravování, 

• možnost po dohodě pracovat z domova (max. 4 dny v měsíci), 

• odměňování dle vnitřního mzdového předpisu ČVUT a pravidelné odměny, 

• stabilní zázemí prestižní univerzity, 

• práci na plný pracovní úvazek, 
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• zaměstnanecké benefity jako je například univerzitní školka a škola, či možnost 

využívat sportovní a rekreační zařízení ČVUT, 

• vzdělávací kurzy. 

 

 

Termín nástupu dle dohody. 

 

Pro výběrové řízení bude Fakulta informačních technologií zpracovávat uchazeči poskytnuté 

(či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů (EU) 2016/679. 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala a splňujete požadavky uvedené výše, prosím, zašlete svůj 

strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe na e-mail petra.sukova@fit.cvut.cz. Do 

předmětu e-mailu, prosím, uvádějte „Výběrové řízení hlavní účetní FIT“. Termín pro přijetí 

přihlášky je do 29. března 2023. 

 

Vybraní zájemci budou pozváni na osobní pohovor. 

 

V případě, že Vás nebudeme do 14 dní kontaktovat, nezařadili jsme Vás do výběrového řízení. 

Děkujeme za pochopení. 
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