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Česká republika – Celní správa 
Oznámení 

ředitele Celního úřadu 
pro Královéhradecký kraj 

 
Hradec Králové datum 18.11.2021 Č. j.: 60662/2021-900000-402 
 

Na základě ustanovení § 22 odst. 5 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) 
 

vyhlašuji výběrové řízení 

na obsazení služebního místa právník / právnička  
 (číslo místa 9002104)  

ve služební hodnosti komisař 

 

Náplň služebního místa: 
 Výkon komplexních právních činností v jednotlivých specializovaných oborech výkonu působnosti 
orgánů celní správy včetně zastupování v soudních sporech. 
 
Se zařazením Celní úřad pro Královéhradecký kraj, odbor 1 Právní, oddělení 11 Právních a 

správních činností 
 
Místo služebního působiště: Hradec Králové 
 
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1.2.2022 

 
Charakteristika služebního místa: 

- tarifní třída  7 
- minimální stupeň dosaženého vzdělání vyšší odborné/vysokoškol. v bak. studij. programu  

Zákonné požadavky na volné služební místo

Obor vzdělání: 

- Právo, právní a veřejnosprávní činnost (KKOV 68-XX)   

 

Jiné zvláštní požadavky: 
- zdravotní způsobilost    III. sloupec 
- fyzická způsobilost    IV. kategorie 
- osobnostní způsobilost    osobnostně způsobilý (á) 
 

Další odborné požadavky: 
- jazyková znalost A1/A1 

 
Další znalosti a dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení): 
- dobrá orientace v právních předpisech, zejména znalost správního řádu 
- dobré vyjadřovací schopnosti slovem i písmem 
- dobrá znalost práce s výpočetní technikou 
- řidičský průkaz skupiny B 
 
 

Nárokové složky služebního příjmu 

- základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe 
- zvláštní příplatek ve sk. zvl. přípl. II./2400 Kč 
- základní tarif bude zvýšen o 10 % za službu ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu služby 

v případě, že ji vyhlašovatel na volném služebním místě vyžaduje 
 
 
 
 



 

Výčet dokladů, které připojí uchazeč/ka o volné služební místo k přihlášce: 
- motivační dopis a profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání 
- ověřenou kopii maturitního vysvědčení a ověřenou kopii vysokoškolského diplomu (pokud je vyžadováno        
vysokoškolské vzdělání)
- ověřenou kopii o dosaženém vzdělání v požadovaném oboru 
- dodatek k diplomu (v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 

změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
 

S odkazem na článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a na zákon č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, Generální ředitelství 
cel jakožto správce osobních údajů informuje uchazeče o tom, že bude zpracovávat za účelem vedení 
výběrového řízení jejich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro ověření splnění vypsaných požadavků. 
Předložené osobní údaje budou uchazečům vráceny spolu s informací o jejich výsledku ve výběrovém řízení.  

 
Informace o právech subjektu údajů, včetně kontaktu na pověřence pro ochranu osobních údajů, 

a formulář pro jejich uplatnění lze nalézt na webových stránkách Celní správy České republiky. 
 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů uchazeč/ka zašle elektronicky do 20.12.2021   
prostřednictvím e-formuláře „Žádost o přijetí do služebního poměru“ (odkaz zde), který nalezne na 
webových stránkách www.celnisprava.cz. 
 

 Uchazeči splňující stanovené zákonné podmínky budou pozváni k absolvování výběrového řízení.  
 

 Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady, nebude uchazeč/ka 
do výběrového řízení zařazen/a. 
 

 Případné další informace podá: Ing. Dagmar Pleváková tel. 261 332 436. 

 
 
  plk. Mgr. Leoš Bouda 
  ředitel celního úřadu 
  Celní úřad pro Královéhradecký kraj 

https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=100

