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Ministerstvo financí České republiky – Celní správa  
Oznámení 

 
Ministr financí  

Ministerstvo financí České republiky 
 

V Praze datum 23.7.2014 Č. j.:  GŘC 38747/2014-900000-402 
 

Na základě ustanovení § 22 odst. 1 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 generální ředitel Generálního ředitelství cel (číslo místa 900001) 
  
ve služební hodnosti vrchní státní rada 
 
Náplň služebního místa:  

 
Komplexní koordinace Celní správy České republiky. 
 
Se zařazením    Generální ředitelství cel 
 
Místo služebního působiště: Praha 
 
Předpokládaný termín ustanovení na služební místo: 1. 9. 2014 
 
Charakteristika služebního místa: 
 

- tarifní třída 11 
-     minimální doba trvání služebního poměru 12 let 
-     minimální stupeň dosaženého vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu 

 
Zákonné požadavky na volné služební místo:  
 
 Lustrační osvědčení podle zákona 451/1991 Sb. (u osob narozených do 1. 12. 1971). 
 

Oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti na stupeň utajení, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení 
Důvěrné, EU + NATO. Pro samotné služební místo je požadován stupeň Tajné, EU + NATO. Žádost  
o prověření na požadovaný stupeň musí být podána neprodleně po nástupu do funkce a je podmínkou jejího 
výkonu. 

 
Splnění podmínek ustanovení § 22 odst. 2 a 3 zákona (zejména dosahování alespoň velmi dobrých 

výsledků ve výkonu služby dle služebního hodnocení). 
 
Jiné zvláštní požadavky: 
 

- zdravotní způsobilost III. sloupec 
- fyzická způsobilost IV. kategorie 

 
Další odborné požadavky: 
 

- základní celní zkouška  
- jazyková znalost B1/B2 Společného evropského referenčního rámce 

  
Další znalosti dovednosti (nesplnění není důvodem k nezařazení do výběrového řízení): 
 

- velmi dobré organizační a komunikační schopnosti 
- časová flexibilita a zkušenost s řízením kolektivu 
- orientace v právních předpisech České republiky a Evropské unie s dopady na Celní správu české 

republiky 
 



 
 
 
Nárokové složky služebního příjmu: 
 

- základní tarif v tarifním stupni podle započitatelné praxe 
- příplatek za vedení v rozpětí 10.000,- Kč až 14.000,- Kč  
- zvláštní příplatek ve II. skupině bod 2.8 ve výši 2.500,-  Kč 

 
 

Výčet dokladů, které připojí uchazeč o volné služební místo k přihlášce: 
 

- profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání a současné služební 
zařazení 

- doklad o oprávnění přístupu k utajovaným informacím podle zákona č. 412/2005 Sb. 
- doklad o splnění požadavku na jazykovou znalost 
- kopie posledního služebního hodnocení podle zákona ověřená příslušným personálním útvarem 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (pouze v případě, že není obsahem 

osobního spisu příslušníka Celní správy České republiky) 
- doklad o jmenování do služební hodnosti a o době trvání služebního poměru dle § 7 odst. 2 zákona 
- doklad o lustračním osvědčení (u osob narozených do 1. 12. 1971) 
- čestné prohlášení nebo jeho kopie (u osob narozených do 1. 12. 1971) – podle ustanovení § 6 odst. 

2 a § 7 zákona č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí 
obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků 
Vězeňské služby České republiky, ve znění pozdějších předpisů nebo podle ustanovení § 2 zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 
orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 
republiky, ve znění pozdějších předpisů 

- stručný návrh vize strategického a koncepčního směřování Celní správy České republiky a nástin 
oblastí potřebných změn  

 
V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašovatel informuje uchazeče o tom, že bude shromažďovat, 
zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje, včetně citlivých údajů v rozsahu nezbytném pro uskutečnění 
výběrového řízení. 

 
Podle ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb. má uchazeč právo, pokud o to požádá, na informaci  

o zpracování svých osobních údajů. 
 
Podle ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že jsou 

zpracovávány osobní údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se 
zákonem, může požádat o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Současně má právo se se 
svým podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Předložené osobní údaje budou uchazeči 
vráceny spolu s informací o jeho výsledku ve výběrovém řízení. 

 
Písemnou přihlášku, požadované doklady, včetně své kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu), 

uchazeč doručí do 4. 8. 2014 na adresu: 
 

Ministerstvo financí ČR 
k rukám náměstkyně ministra  - Mgr. Simony Hornochové  
Letenská 15 
118 10 Praha 
S označením „Výběrové řízení – neotvírat“ 
(k č.j.  GŘC 38747/2014-900000-402) 

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

 
Skutečnost, zda byla přihláška do výběrového řízení podána ve stanovené lhůtě, se posuzuje podle § 211 
zákona. 
 
Pokud nebudou k písemné přihlášce přiloženy všechny požadované doklady, nebude uchazeč 
do výběrového řízení zařazen. 
 

  
 

Ing. Andrej Babiš, v. r. 
I. místopředseda vlády a ministr financí 

 


