
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: LÉKAŘ (GŘC, PRAHA)                      č.j. 43812/2019-900000-402 

(pracovní poměr na dobu neurčitou) 

Platové 

zařazení: 
 

59.260 Kč – 67.920 Kč dle započitatelné praxe 

 

(13. platová třída+ 30.000 Kč osobní příplatek při nástupu) 

 

Útvar a 
místo výkonu 

práce: 

Generální ředitelství cel 

odbor 40 GŘC – Řízení lidských zdrojů 

Zařízení pracovně lékařských služeb 

Budějovická 7 

140 00 Praha 4 

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

Pankrác) 

Pracovní náplň: 

 
 

 

✓ posuzování zdravotní způsobilosti příslušníků Celní správy 

české republiky a uchazečů o přijetí do služebního poměru 

k Celní správě České republiky dle platné legislativy (vyhláška 

č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti příslušníků 

bezpečnostních sborů) 

✓ posuzování zdravotní způsobilosti občanských zaměstnanců a 

uchazečů o přijetí do pracovního poměru k Celní správě České 

republiky dle platné legislativy 

✓ koordinace činností smluvních lékařů, resp. smluvních 

zdravotnických zařízení, zajišťujících vstupní, periodické, 

mimořádné a výstupní posuzování zdravotní způsobilosti 

příslušníků a občanských zaměstnanců Celní správy ČR 
✓ spolupráce s příslušnými praktickými lékaři dlouhodobě 

nemocných příslušníků a občanských zaměstnanců Celní 
správy České republiky 

✓ zajišťování činností v oblasti hygienické pasportizace pracovišť 

(spolupráce s Ministerstvem vnitra České republiky) včetně 

koordinace v této oblasti 

✓ zajišťování odborné spolupráce s Ministerstvem vnitra ČR při 

technických novelizacích legislativy pro oblast posuzování 

zdravotní způsobilosti příslušníků bezpečnostních sborů 

✓ zajišťování odborných činností v oblasti ochrany zdraví 

příslušníků a občanských zaměstnanců Celní správy České 

republiky (např. komplexní hodnocení vakcinací a určení cílové 

skupiny a případné její zajištění prostřednictvím 

specializovaných zdravotnických zařízení a koordinace její 

realizace, …) 

✓ zajišťování odborné spolupráce se zdravotními pojišťovnami a 

posuzování jimi poskytovaných speciálních nabídek 



 

✓ zajišťování dalších odborných činností spadajících do věcné 

kompetence Zařízení pracovně lékařských služeb (dle 

Organizačního řádu Celní správy České republiky) 

Požadavky: ✓ vysokoškolské vzdělání – lékařská fakulta 

✓ specializovaná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb., 

v oboru všeobecné praktické lékařství, ev. interní lékařství 

✓ praxe v oboru min. 6 let 

✓ praxe v posudkovém lékařství výhodou 

✓ flexibilita, samostatnost, preciznost, dobré komunikační 

schopnosti 

✓ uživatelská znalost práce s PC 

Benefity:  ✓ osobní příplatek ve výši 30.000,- Kč při nástupu 
✓ pravidelné 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/ ) 

✓ 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 1.000,-

Kč/měsíc včetně všech služeb) včetně možnosti parkování 
vlastního osobního motorového vozidla 

 

Předpokládaný 
nástup: 

volná pracovní pozice – nástup možný ihned / dle dohody 

Termín pro 

podání žádosti: 
25. říjen 2019 

 

Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz: e-

žádost-Lékař  

 

 

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

