
Celní úřad pro Středočeský kraj 
IČ: 71214011 

110 00 Praha 1, Washingtonova 11 
 

Pozice: Administrativní a spisový pracovník 

č.j.: 2452/2019-900000-405.9 

PM 9004954 

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

neurčitou) 

Platové 
zařazení: 

7. platová třída 

(Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády č. 

263/2018 účinném k 1.1.2019,  příloha č. 2) 

Útvar a 

místo výkonu 
práce: 

Celní úřad pro Středočeský kraj 

Oddělení 01 Kanceláře 

Washingtonova 11 

Praha 1 

 

Pracovní 
náplň: 

- komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní 

péče o dokumenty zahrnující utajované skutečnosti 

nebo údaje chráněné podle příslušných právních 

předpisů nebo koordinace více spisoven 

- komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a 

zajišťování doručování a provádění úkonů 

prostřednictvím datových schránek 

- vykonávání různorodých administrativních prací 

- zaprotokolování dokumentů a vedení jejich evidencí 

- práce s databázovým systémem nebo tabulkovým 

procesorem vč. vytváření a doplňování datových a 

textových databank řízených uživatelským programem 

nebo systémem a vytváření přeprogramovaných 

tabulek a grafů 

- správa spisovny a ukládání dokumentů v sídle CÚ 

- komplexní vykonávání činností v oblasti spisové služby 

ve smyslu obecně závazných právních předpisů 

- plnění dalších úkolů souvisejících s Organizačním 

řádem CS, agendami oddělení kanceláře CÚ a plnění 

zvláštních operativních úkolů podle pokynů  vedoucího 

oddělení 01-Kanceláře 

- odpovědnost za chod výplatního stroje k úhradě cen za 

poštovní zásilky v podatelně sídla CÚ 

Požadavky: - střední vzdělání s maturitní zkouškou 

- znalost práce s výpočetní technikou (Word, Excel, 

Outlook) 

- dobré komunikační a organizační schopnosti 

- pečlivost 



 

- spolehlivost 

- časová flexibilita  

Benefity: - 5 týdnů dovolené + 5 dnů volna dle kolektivní 

smlouvy 
- stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele 

činí 36,-Kč) 

- pružná pracovní doba 
- osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.) 

- příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního 

účtu FKSP) 
- dotované rekreace a dětské tábory  

- Multisport karta 

Předpokládaný 
nástup: 

1. 3. 2019, popř. dle dohody 

Termín podání 

žádosti: 
Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: 

e-žádost (odkaz zde) v termínu do 1. 2. 2019. 

 

 

 

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

