
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: Správce IKT                    č.j.: 28375/2018-900000-402 

PM 900182 

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

neurčitou a možností kariérního postupu) 

Platové 
zařazení: 

11. platová třída 

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

Útvar a 

místo výkonu 
práce: 

Generální ředitelství cel 

odbor 12 - Informatiky 

oddělení 127 – HelpDesk IS CS 

 

ul. Budějovická 7 

140 00 Praha 4 

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

metra Pankrác) 

Pracovní 
náplň: 

- provádí uživatelskou podporu aplikací pro správu 

spotřebních daní (dále jen „SPD“) - telefon, mailová 

komunikace, 

- v rámci zaškolení bude nový pracovník pod dohledem 
zkušeného garanta seznámen s chodem 

podporovaných systémů,   
- zajišťuje a kontroluje kontinuitu provozu výměny 

elektronických dat mezi externími subjekty a CS, 

- zabezpečuje pro všechny útvary celní správy službu  

HelpDesk systémů pro oblast SPD,  

- podílí se na testování aplikací v oblasti SPD, 

- podílí se na činnosti pracovních skupin, které zajišťují 

vývoj a údržbu jednotlivých aplikací. 

Požadavky: - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 

programu nebo vysokoškolské vzdělání 

v bakalářském studijním programu, 
- aktivní přístup k práci, práce v týmu, samostatnost, 

svědomitost, nekonfliktní jednání při podpoře 

uživatelů, komunikativnost, 

- základní znalosti OS MS Windows a Office, 

- výhodou: anglický jazyk (alespoň částečně). 

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: 

          1. 7. 2018 popř. dle dohody 

Termín podání 

žádosti: 
Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: 

e-žádost (odkaz zde)  v termínu do 30. 5. 2018. 

 

 

 

https://multisport.cz/
https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=99

