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Posudek práce: 

Tématem práce je otázka zaměstnání v rámci celní správy v služebním a pracovním 

poměru. Cílem práce je metodou komparace zjistit odlišnosti zaměstnávání v podobě 

služebního a pracovního poměru se zaměřením na případ Celní správy, včetně kontextu 

služebního zákona (v době zadání teprve uvažovaného). Na základě analýzy stavu potom 

autorka provádí syntézu a podává doporučená řešení praktický právních problémů pro Celní 

správu jako zaměstnavatele. 

Práci bakalantka rozdělila do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá obecně Celní 

správou, její organizační strukturou a působností. Na to navazuje druhá kapitola týkající se 

postavení celníka a jeho kompetencí. Třetí kapitola má název Pracovní poměr v celní správě, 

zahrnuje však i otázky služebního poměru (kapitola 3.2). Čtvrtá kapitola představuje 

praktickou část, v které se autorka zaměřila na Celní úřad pro Královéhradecký kraj. 

Rozsah práce je pro bakalářskou práci výrazně nadprůměrný (66 stran a přílohy). 

Použitá literatura vychází především z právních předpisů a online zdrojů veřejné správy. 

Přínosem práce je zejména praktická část, v které autorka porovnává výhody 

pracovního a služebního poměru, včetně vyhodnocení dotazníku mezi celníky, a analyzuje 

fakt, že úspornými opatřeními k žádným proklamovaným úsporám v celní správě nedošlo 

(zejm. str. 56-60). Dojem z práce kazí některé nepřesnosti, ať už v názvech kapitol (služební 

vs. pracovní poměr v kapitole 3), název 4. kapitoly, tak po jazykové a formulační stránce 

(např. „odlišnosti byli vyloženy“ v závěru práce).  

Cíl práce autorka však bezpochyby splnila a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

1) Shrňte hlavní výhody a nevýhody zaměstnání ve služebním poměru z pohledu 

zaměstnance. 

2) Myslíte si, že reorganizace Celní správy (přechod na dvoustupňovou strukturu) měla 

svůj smysl a byla přínosná? 

 

Navržený klasifikační stupeň: v  e  l  m i    d  o  b  ř  e . 
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