
 

Vojenský technický ústav, s. p., 
odštěpný závod VTÚLaPVO, pobočka v Praze 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany České republiky. Svou činností 

udržujeme a dále rozvíjíme strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního 

výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního 

vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů apod.  

Realizujeme projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery.  

Do našeho týmu, hledáme vhodného kandidáta na pozici:  

 

HLAVNÍ ÚČETNÍ 
 

POŽADUJEME 

• VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru 

• Praxe na pozici samostatné účetní min. 3 roky 

• Komplexní znalost účetnictví, České účetní standardy, Zákon o účetnictví, daňové zákony 

• Dobrá znalost produktů MS Office (především excel) 

• Znalost účetního programu Orsoft výhodou 

• Pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost 

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

• Zajištění správného vedení účetnictví o.z. s.p. 

• Účtování došlých a vydaných faktur 

• Účtování pokladny, bankovních výpisů, interních dokladů 

• Platby faktur a jiných závazů 

• Inventarizace účtů, saldokonto 

• Zařazování dlouhodobého majetku, odpisy 

• Měsíční závěrka skladů účtovaných metodou „A“ 

• Metodické vedení podřízených zaměstnanců 

• Zpracování měsíčních výkazů DPH, KH, SH o.z. 

• Sledování závazů a pohledávek 

• Příprava měsíčních vybraných dat pro ekonoma, controlling 

• Sledování Cash Flow 

• Spolupráce při tvorbě plánů 

• Inventarizace a inventury majetku, koordinace inventarizací o.z. 

• Příprava dokladů pro audit, spolupráce při účetním auditu s.p. 

 

NABÍZÍME  

• Zaměstnání formou pracovní smlouvy na dobu neurčitou, 

• 7,5 hodinovou pracovní dobu, 

• 25 dní dovolené a 2 dny Sick Day, 

• Příspěvek na stravování, 

• Dary a odměny z FKSP (příspěvky na společenské, kulturní a sportovní akce), 

• Zajišťování a hrazení závodní preventivní péče, 

• Příspěvek na penzijní pojištění a příspěvky na rekreaci a zájezdy, 

• Zázemí stabilní, zavedené a perspektivní společnosti. 

 

 
Termín nástupu ihned, popř. dohodou 



 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se nám.  
 

Zašlete svůj strukturovaný životopis společně s vyjádřením souhlasu se zpracováním osobních údajů, pouze pro 
potřeby tohoto výběrového řízení (dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších 
předpisů, na e-mailovou adresu jan.briza@vtusp.cz. 

 
Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu výběrovému pohovoru.  

 

mailto:jan.briza@vtusp.cz

