
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: PSYCHOLOG (OLOMOUC)                     č.j. 56288/2019-900000-402 

PM 9006761                                         

(pracovní poměr na dobu určitou – zástup za MD/RD, s možností změny na 

dobu neurčitou) 

Platové 

zařazení: 
13. platová třída  

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

 

Útvar a 
místo výkonu 

práce: 

Generální ředitelství cel 

Odbor 40 GŘC – Řízení lidských zdrojů 

oddělení 406 GŘC – Psychologické pracoviště 

Blanická 19, Olomouc 

Pracovní náplň: 

 
 

 

✓ provádění psychologických vyšetření, zejména zjišťování 

osobnostní způsobilosti dle zákona č. 361/2003 Sb. a 

vyhlášky č. 487/2004 Sb., 

✓ přednášková a lektorská činnost podle požadavků 

jednotlivých útvarů celní správy, 

✓ poskytování psychologické péče příslušníkům a 

zaměstnancům celní správy, 
✓ spolupráce v oblasti psychologické asistence při výkonu celních 

činností. 

Požadavky: ✓ vysokoškolské vzdělání – jednooborová psychologie 

magisterského stupně, 

✓ praxe v psychodiagnostice dospělých vítána, 

✓ výhodou je psychoterapeutický výcvik a kurz krizové 

intervence, 

✓ uvítáme zájem o forenzní psychologii, 

✓ řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič). 

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 ve výši 7.200,-Kč / kalendářní rok 

(sport, kultura, rekreace, možno převést také na důchodové 

připojištění či životní pojištění) 

✓ 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/ ) 

✓ možnost odborného růstu (zaškolení, vzdělávání, možnost 
realizovat nové projekty), 

✓ služební telefon, notebook. 

https://multisport.cz/


 

Předpokládaný 
nástup: 

1. 1. 2020  

Termín pro 

podání žádosti: 
30. listopad 2019 

 

Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: e-žádost 

K žádosti přiložte strukturovaný životopis a motivační dopis. 

 

 

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

