
Analytik ekonomiky  
 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 
vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice 
 
Analytik ekonomiky 

v odboru makroekonomických prognóz sekce měnové v ústředí ČNB Praha. 
 
Hledáme kolegu nebo kolegyni do 11členného týmu v oblasti ekonomických analýz a prognóz. 
 
Náplň práce zahrnuje: 

 účast na tvorbě makroekonomických prognóz ČNB, 

 spolupráci s ostatními útvary banky na tvorbě prognózy, 

 formulování analytických a predikčních závěrů, 

 účast na rozvoji a ověřování makroekonomických modelů ČNB, 

 analytickou a editační činnost v přípravě publikací Zprávy o inflaci, 

 prezentaci výsledků, 

 přípravu podkladů a účast na jednáních v pracovních orgánech EU, ECB a ostatních zahraničních institucích. 
 
Nabízíme: 

 zaměstnanecké benefity: Cafeterie, 5 týdnů dovolené, sick days, závodní stravování, sportovní a relaxační 

centrum a další, 

 zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB s možností trvalého odborného růstu včetně vzdělávání 
a konferencí v zahraničí,  

 zázemí renomované instituce,  

 možnost pružné pracovní doby, 

 možnost práce z domova, 

 nástup možný dohodou.  
 
Kvalifikační požadavky: 

 VŠ, dobrá znalost makroekonomické teorie a matematicko-statistických metod, 

 znalost standardních softwarových produktů (Windows, MS Office),  

 pokročilá znalost angličtiny (minimálně úroveň B2 dle SERR). 
 
Předpoklady pro výkon profese: 

 trestní bezúhonnost, 

 flexibilita, 

 proaktivní přístup, 

 analytické schopnosti,  

 schopnost pracovat v týmu a pod časovým tlakem. 
 
Výhodou: 

 znalost MATLABu, 

 zkušenosti s řešením vpřed-hledících modelů a znalost softwarových produktů umožňujících práci s takovými 
modely (např. IRIS, Dynare, Julia, ...), 

 znalost kvantitativních metod, 

 předchozí práce s modely všeobecné rovnováhy. 
 
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem 
nejpozději do 30. 11. 2019 e-mailem eva.zahorova@cnb.cz nebo písemně na adresu: 

Eva Záhořová 
Česká národní banka 
sekce kancelář 
odbor lidských zdrojů 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 
zn.: Výběrové řízení 2019/085 
 
ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů, jež je 
dostupná na https://www.cnb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-a-pravni-ujednani/ochrana-osobnich-udaju/.  
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