
Referent silniční kontroly pro pracoviště:  

 
Brno,  
Praha,  
Ústí nad Labem 

  
 
Hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní pozici Referent silniční kontroly  
 
Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je 
Ministerstvo dopravy ČR, krom jiných činností provozuje expertní tým specialistů na problematiku 
praktické realizace silničních kontrol, jimiž jsou prováděny kontrolní úkony v silniční dopravě, 
zajišťující výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě ve smyslu ustanovení zákona č. 
111/1994 Sb., o silniční dopravě. Jejich specializací, kromě výše zmíněného zákona, je dále i 
expertní působení v oblasti nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel v silničním provozu, 
kontrola dodržování podmínek pro přepravu živých zvířat, expertní podpora orgánů PČR při 
provádění technických silničních kontrol vozidel v reálném čase a místě, kontrola správného 
zajištění a upevnění přepravovaného nákladu a řada dalších souvisejících věcí. 
 
Pracovní pozice je více než vhodná pro čerstvé absolventy VŠ. Nové kolegy zaškolíme. Výhodou 
je ta skutečnost, že zájemci svojí prací získají praktické zkušenosti a dovednosti, které nelze získat 
v rámci běžného studia na žádném jiném pracovišti a které lze případně uplatnit i v rámci svého 
karierního postupu na řadě dalších pracovních pozic v oblasti zabývající se silniční dopravou. 
 
 
Obsah pracovní náplně: 
  
Expertní a kontrolní činnost při provádění silničních kontrol nákladních a užitkových vozidel 
v silničním provozu, vozidel hromadné přepravy osob a podpora výkonu státního odborného 
dozoru v silniční dopravě. 
Práce v terénu - v plně vybavených mobilních úřadovnách, t.č. na podvozku vozidel M-B Sprinter. 
Praktická realizace nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel v provozu, kontrola 
dodržování podmínek přepravy nebezpečných věcí ve smyslu Dohody ADR; dodržování podmínek 
pro přepravu rychle zkazitelného zboží a živých zvířat, kontrola dodržování platné sociální 
legislativy v silniční dopravě, silniční kontroly technického stavu vozidel, kontroly správného 
upevnění a zajištění nákladu, atd. 
Práce ve dvoučlenných týmech. 
  
 
 Požadujeme: 

 VŠ vzdělání, vzdělání technického směru výhodou; 
 řidičské oprávnění minimálně v rozsahu skupiny B; 
 znalost problematiky silniční dopravy (nařízení ES 561/2006; AETR, ADR, zák. č. 111/94 Sb., 

zák. č. 13/1997 Sb., atd.) – výhodou pro práci v mobilních jednotkách; 
 znalost práce na PC; 
 dobrý písemný i ústní projev; 
 schopnost jednání s lidmi; 
 flexibilita, pečlivost, odpovědnost a samostatnost; 
 znalost anglického nebo německého jazyka výhodou; 
 nástup dle dohody. 

  



Nabízíme: 

 platové zařazení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a nařízení vlády č. 341/2017 
Sb.( 10., od podzimu 11.PT); 

 nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v jednosměnném provozu; 
 možnost dalšího odborného vzdělávání; 
 motivační platové osobní ohodnocení; 
 5 týdnů dovolené v kalendářním roce; 
 další výhody v rámci sociálního programu 
 pracovní poměr na dobu určitou po dobu 1 roku, po osvědčení pracovníka lze změnit na dobu 

neurčitou; 
 zajímavou, nestereotypní práci; 
 aktivní zapojení do mezinárodní spolupráce s kontrolními složkami sousedních států 
 nástup dle dohody.  

V případě zájmu nám zašlete svůj strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem. 
  
  
Pokud Vás do týdne od ukončení výběrového řízení nebudeme kontaktovat, dali jsme ve 
výběrovém řízení přednost vhodnějšímu kandidátovi. 
Doručením dokumentů do výběrového řízení bere subjekt údajů (dále jen „uchazeč“) na vědomí, 
že Centrum služeb pro silniční dopravu (dále jen „organizace“) zpracovává poskytnutá data pro 
účely výběrového řízení při obsazování shora uvedené pracovní pozice, a to výlučně v souladu 
s příslušnými ustanoveními o ochraně osobních údajů 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). 

 

Poučení uchazeče o právech uvedených v čl. 15-22 GDPR: 

1. požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracoval, 

2. požádat o kopie těchto osobních údajů, 

3. požádat o opravu údajů, a to v případech, kdy tyto údaje budou nepřesné, 

4. požádat o výmaz osobních údajů, 

5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů. 

  

Uchazeč má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu 
osobních údajů). 

Organizace prohlašuje, že zaslané údaje využije výhradně pro personální účely a bude je 
uchovávat pouze po dobu výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou všechny údaje 
skartovány.  

  

Kontakt: 

Kamila Kohoutová 

personalistka - finanční účetní 

Centrum služeb pro silniční dopravu 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1 
e-mail: kamila.kohoutova@cspsd.cz 
tel.: +420 225 131 707 
mobil: +420 602 133 296 


