
 

 
Projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) s registračním číslem CZ.1.05/2.1.00/03.0078 je financován z Operačního 

programu výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2 – Regionální VaV centra, oblast podpory 2.1 – Regionální VaV centra. 

 
 

Referent majetkové správy 
 
Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek / zkrácený 
Předpokládaný nástup: dle dohody 
Pracoviště: Klecany (severně za hranicí Prahy, dobrá dostupnost MHD, např. Kobylisy - metro C) 
 
 
Pracovní náplň: 

 Kompletní správa majetku ve státní příspěvkové organizaci se samostatnou právní 
subjektivitou a   v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR 

 Zajištění správy majetku organizace, jeho nabývání, uchovávání 

 Zatřídění majetku, jeho evidence, přemisťování, oceňování a vyřazování 

 Odepisování majetku, sestavování odpisového plánu 

 Inventarizace majetku organizace, odpovědnost za řádné provedení fyzických inventur 

 Kontrola majetku na katastr nemovitostí, udržování evidence majetku v aktuálním stavu 

 Odborné vedení závazkové účetní v návaznosti na faktury přijaté ve vztahu k majetku 
 
Související administrativa 

 Znalost Zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech 

 Znalost Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví 

 Znalost Českých účetních standardů pro ÚJ, u kterých hl. předmětem činnosti není podnikání 
 

 
Požadujeme: 

 Vzdělání SŠ, VŠ 

 Praxe se správou státního majetku nutná 

 Znalost práce s ekonomickým účetním softwarem, MS Office 

 Pečlivost, spolehlivost, samostatnost 

 Schopnost práce v kolektivu, ochota řídit se příkazy nadřízeného 

 Čistý trestní rejstřík 

 Znalost AJ výhodou 

 
 

Nabízíme: 

 příjemné pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném / léčebném ústavu 

 zajímavé platové ohodnocení 

 5 týdnů dovolené 

 stravenky 

 přátelský a dynamický tým 

 

 
Budeme se těšit na váš životopis, pošlete nám ho ve strukturované verzi a přiložte i stručný motivační 
dopis na adresu: nabor@nudz.cz. 

 

 
Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával mé osobní údaje 
za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám, jejíž totožnost bude sdělena mně) 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. '' O ochraně osobních údajů '' až do odvolání písemnou formou. 


