
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: SPRÁVCE IKT                                 č.j. 45272/2019-900000-402 

PM 9007641  

(pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností změny na dobu neurčitou) 

Platové 
zařazení: 

12. platová třída  

(Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2) 

 

Útvar a 

místo výkonu 
práce: 

GŘC, Odbor 12 - INFORMATIKY, 

oddělení 121 – PROGRAMOVÉHO FINANCOVANÍ  

 Budějovická 7 

140 96 Praha 4 

(cca 10 min. pěšky od stanice metra Budějovická anebo stanice metra 

Pankrác) 

Pracovní náplň: 
 

 
 

✓ Zajišťuje činnosti pro podporu splnění povinností vyplývajících 

ze zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB). 

✓ Podílí se na implementaci technických bezpečnostních opatření 

informačního systému celní správy (ISCS) dle ZKB. 

✓ Podílí se na správě dílčích částí bezpečnostního systému ISCS 

ve vztahu k ČSN ISO/IEC 27001. 

✓ Podílí se na zpracování bezpečnostní dokumentace ISCS a 

tvorbě předpisů v oblasti bezpečnosti provozu ISCS. 

✓ Podílí se na bezpečnostním monitoringu ISCS a sběru a 

vyhodnocování bezpečnostních událostí ISCS. 

✓ Je členem bezpečnostního dohledového týmu ISCS, 

spolupracuje s externími expertními týmy. 

 

Požadavky: ✓ Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 

studijním programu (nejlépe informatika, kybernetická 

bezpečnost nebo technického směru, též jiná fakulta se 

studijními obory zaměřenými na informatiku) 

✓ Znalost cizího jazyka na úrovni A1/A1, porozumění anglickému 

technickému textu 

✓ Znalost operačních systémů Windows, alespoň základní znalost 

jejich administrace 

✓ Povědomí o službách Active Directory a Group Policy 

✓ Základní znalost síťových a aplikačních protokolů 

✓ Základní znalost bezpečnostních protokolů a mechanismů 

✓ Orientace v oblasti kybernetické bezpečnosti, povědomí o 

nejběžnějších typech kybernetických útoků 

✓ Komunikační schopnosti, loajalita 

✓ Smysl pro týmovou práci 

Praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti výhodou 



 

Benefity: ✓ po zapracování přiznání osobního příplatku 
✓ výkonnostní / cílové odměny 
✓ pružná pracovní doba (vyrovnávací období 1 kalendářní měsíc) 

✓ 5 týdnů dovolené 
✓ 5 dnů placeného volna 

✓ stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 36,-

Kč) 
✓ osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.) 

✓ příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního účtu FKSP) 
✓ dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních zařízeních) 

✓ Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu využití 

hradí zaměstnanec paušální cenu 600,-Kč/měsíc), (více info k tomuto 

benefitu https://multisport.cz/ ) 

✓ interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené odborné 

semináře, školení, …) 

✓ ubytování pro mimopražského zájemce ve vlastním 

ubytovacím zařízení v Praze 5 – Nové Butovice (cena cca 1.600,-

Kč/měsíc včetně všech služeb) včetně možnosti parkování 

vlastního osobního motorového vozidla 

 

Předpokládaný 

nástup: 
Dle dohody  

Termín pro 

podání žádosti: 
Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz:  

e-žádost v termínu do 18.10.2019 

 

 

https://multisport.cz/
https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/Voln%C3%A1-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/Voln%C3%A1-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta.aspx

