
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: Referent vymáhání a exekucí 

č.j.: 40207-2/2018-900000-405.3 

PM 9003409 

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

dobu neurčitou) 

Platové 
zařazení: 

10. platová třída 

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

Útvar a 

místo výkonu 
práce: 

Celní úřad pro Pardubický kraj 

Odbor 04 Správy příjmů a vymáhání 

Oddělení 42 Vymáhání 

 

Palackého 2659 

530 02 Pardubice 

(cca 10 – 15 min. pěšky od vlakového a autobusového nádraží) 

Pracovní 
náplň: 

- soustavný a ucelený výkon prací při vymáhání 

nedoplatků na clech, daních, poplatcích a dalších 

příjmech veřejného rozpočtu (vyžadování informací, 

vyhledávací činnost, doručování aj.) 

- zajišťování exekucí na peněžitá plnění, s výjimkou 

prodeje movitých věcí a nemovitostí 

- zajišťování pohledávek a jejich příslušenství 

uplatněním rozsahu zástavního práva. 

- poskytování nebo dožadování mezinárodní pomoci při 

vymáhání nebo zajištění finančních pohledávek 

(včetně doručování) 

- podílení se na uplatňování pohledávek v insolvenčním 

řízení 

- podílení se na přihlašování nedoplatků do 

probíhajícího exekučního řízení nebo do veřejné 

dražby (uspokojení z rozvrhu výtěžku dražby) 

- řízení služebního motorového vozidla při plnění 

pracovních úkolů 

- plnění dalších úkolů dle pokynů vedoucích pracovníků 

Požadavky: - Vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním 

programu nebo vyšší odborné vzdělání 

- Znalost práce s PC, MS Office (Word, Excel, Outlook) 

- Řidičský průkaz skupiny B  

- Časová flexibilita 

- Pečlivost, samostatnost 



 

Benefity: - po zapracování možnost přiznání osobního příplatku 

dle platných předpisů 
- 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) 
- návratné bezúročné půjčky z FKSP na pořízení domu, 

bytu, na bytové zařízení 
- 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, …) 
 

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 30. 7. 2018. 

 

 

 

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

