
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru 
pracovníka/pracovnici pro ekonomický odbor na pozici 
 

SAMOSTATNÝ/Á ODBORNÝ/Á REFERENT/KA PRÁCE A MEZD, 
MZDOVÝ/Á ÚČETNÍ 

 
s výhledem postupu na pozici VEDOUCÍ ODDĚLENÍ PLATŮ od II. 

pololetí roku 2023 
 
Požadujeme: 

• Příslušné SŠ (ÚSO s maturitou)/VŠ vzdělání  

• Znalost následujících oblastí: 
✓ odměňování: Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – Nařízení vlády o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Zákon č. 262/2006 Sb. 
– Zákoník práce Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. – Nařízení vlády o katalogu 
prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. – Nařízení 
vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení 
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí 

✓ daně: Zákon č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmů 
✓ zdravotní pojištění: Zákon č. 592/1999 Sb. – Zákon o pojistném na 

všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 48/1997 Sb. – Zákon o veřejném 
zdravotním pojištění 

✓ sociální pojištění: Zákon č. 589/1992 Sb. – Zákon o pojistném na sociální 
zabezpečení 

✓ dávky nemocenského pojištění: Zákon č. 187/2006 Sb. – Zákon o 
nemocenském pojištění 

✓ důchodové pojištění: Zákon č. 155/1995 Sb. – Zákon o důchodovém 
pojištění (zejména oblast evidenčních listů) 

✓ srážky ze mzdy: Zejména problematika exekučních příkazů a insolvenčních 
řízení. 

• Znalost práce na PC (Windows, Word, Excel) a programového vybavení: 
Program na zpracování mezd SOLITEA VEMA (nejlépe znalost Klienta V5). 
Program pro plánování směn IVAR.  

• Organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, důslednost  

• Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost 
 

Nabízíme: 

• Zaměstnání v hlavním pracovním poměru na plný pracovní úvazek 

• Finanční ohodnocení dle platných platových předpisů 

• Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, benefity z FKSP – příspěvky na 
stravování, rekreaci, penzijní připojištění, vitamíny, brýle, dentální hygienu) 

• Nástup možný říjen 2021 nebo dle dohody 
 
Životopis a motivační dopis zašlete e-mailem na adresu klimes@nemvy.cz 
Podrobnější informace Vám poskytne vedoucí oddělení platů Luboš Tihelka na 
telefonním čísle 517 315 670 nebo prostřednictvím e-mailu tihelka@nemvy.cz 
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