
 

 
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. 

 
 
Mzdový/á účetní 

Typ pracovního poměru: práce na plný (zkrácený) úvazek na dobu určitou na dobu 1 roku, s možností 
prodloužení na dobu neurčitou s přihlédnutím k prokázané výkonnosti na pozici mzdový/á účetní 
Předpokládaný nástup: dohodou 
Pracoviště: Klecany (nedaleko Prahy, dobrá dostupnost MHD, např. ze stanice metra C Kobylisy), blíže  
 
Pracovní náplň: 

 Připravuje výplaty zaměstnanců organizace, včetně výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění a 
dalších nutných údajů. 

 Nese odpovědnost za správnost výpočtů mezd, daní a pojistného a dodržení stanovených lhůt. 

 Odesílá výplaty ve stanoveném výplatním termínu 

 Vydává potvrzení zaměstnancům o dosaženém příjmu apod. 

 Provádí roční zúčtování daně z příjmu 

 Zpracovává evidenci exekucí či insolvencí zaměstnanců apod. 

 Komunikuje s příslušnými úřady v otázkách mezd, pojištění a daní. 

 Zajišťuje výplatu platů bankovním převodem – zajišťuje podklady. 

 Zpracovává informace o nových i stávajících zaměstnancích ve mzdovém a personálním systému 

 Sleduje legislativní změny, týkajících se problematiky sociálního a zdravotního pojištění, daně z příjmu, 
výplaty nemocenských dávek, pracovně právní a personální legislativy apod. 

 Pravidelné zpracovává měsíční zprávy o mzdách, přesčasech, dovolených apod.  

 Vede personální administrativu v personálním/mzdovém systému – vznik, změny a ukončení pracovního 
poměru.  

 Připravuje podklady a zprávy pro Český statistický úřad, MPSV ČR, MZ ČR, Úřad práce apod. 

 Sleduje pracovní dobu v docházkovém systému dle podkladů jednotlivých úseků organizace. 

 Poskytuje poradenství v oblasti mzdové a daňové problematiky zaměstnancům organizace 

 Úzce spolupracuje s HR Manažerem a dalšími funkcemi v rámci oddělení Lidských zdrojů 
 
Požadujeme:  

 Min. středoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru 

 logické uvažování 

 komunikační dovednosti 

 organizační schopnosti 

 pečlivost a samostatnost 

 pokročilá znalost MS Office 

 znalost anglického jazyka A2 

 praxe na pozici mzdová/ý účetní min. 1 rok 

 orientace v Zákoníku práce 

 znalost SW VEMA výhodou 
 
Nabízíme:  

 Příjemné pracovní prostředí v nově vybudovaném výzkumném / léčebném ústavu 

 Stravenky 

 5 týdnů dovolené  
 
Přihlášku do výběrového řízení, včetně životopisu a stručného motivačního dopisu zasílejte prostřednictvím 
aplikace jobs.cz na odkazu: https://www.jobs.cz/rpd/1291351289/?rps=233  
 
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. 
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