
CELNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA 

Střítež č.p. 5, 588 11 Střítež u Jihlavy 

 
 

Pozice: PM 9003000 Referent vymáhání a exekucí (Střítež) 

                                     č.j.: 37515/2018-900000-405.1 

 

(pracovní poměr na dobu určitou, zástup za MD, RD) 

Platové 
zařazení: 

9. platová třída + zvláštní příplatek Kč 2.500,- 

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

Útvar a 

místo výkonu 
práce: 

CÚ pro Kraj Vysočina 

odbor 4 – Správy příjmů a vymáhání 

oddělení 42 – Vymáhání 

Střítež č. 5 

Pracovní 
náplň: 

 provádění právních úkonů směřujících k vymáhání 

nedoplatků cla, daní a poplatků (včetně vnitrostátních 

SPD) a peněžitých plnění v oblasti dělené správy 

včetně pokut uložených CÚ a předepsaných nákladů 

řízení, které nebyly zaplaceny ve lhůtě splatnosti, a 

úkonů v rámci mezinárodní pomoci dle zákona č. 

zákona č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při 

vymáhání některých finančních pohledávek, ve znění 

pozdějších předpisů; 

 zajišťování činnosti v oblasti: správy cizích peněž a 

nejasných plateb, vypočítávání a předepisování úroků 

z prodlení dělené správy; 

 součinnostní úkony v rámci vyhledávací činnosti CÚ za 

účelem zjišťování majetku při vymáhání nedoplatků; 

 příprava podkladů a realizace odpisů nedoplatků pro 

nedobytnost a zániku nedoplatků; 

         evidence a analýza nedoplatků. 

Požadavky: - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 

s maturitní zkouškou; 

- znalost práce na PC; 

- pečlivost, samostatnost; 

- časová flexibilita; 
- výhodou: řidičský průkaz skupiny B. 

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. 9. 2018 popř. dle dohody 

Termín podání 

žádosti: 
Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: 

e-žádost (odkaz zde) v termínu do 27. 7. 2018. 

 

 

 

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

