
Datový analytik v oblasti statistik mikrodat 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice 

Expert v oblasti statistiky 

v odboru měnové a finanční statistiky sekce statistiky a datové podpory ústředí ČNB Praha. 

Hledáme kolegu či kolegyni do dvoučlenného týmu pro správu a rozvoj registru subjektů (RIAD). 

Náplň práce zahrnuje zejména: 

 zajištění provozu, věcné správy a metodického rozvoje registru subjektů a jejich referenčních 

dat (RIAD), 

 pokročilou kontrolu identifikace subjektů a kvality referenčních dat získaných od vykazujících 

bank i z externích zdrojů, 

 spolupráci na rozvoji systému ČNB RIAD prostřednictvím účasti na IT/IS projektech v podobě 

definování detailních uživatelských požadavků a provádění business analýzy, 

 spolupráci s ECB a ostatními národními centrálními bankami za účelem dosažení 

jednoznačné identifikace subjektů v celé EU a komunikaci s registrem subjektů v ECB, 

 spolupráci při sestavování a kontrole dat granulárních statistik o úvěrech (AnaCredit) a 

cenných papírech (SHSDB, CSDB) využívajících referenční data z registru subjektů, 

 vytváření podkladů a analýz vycházejících z údajů vedených v registru subjektů, 

 účast na jednání s interními uživateli, vykazujícími subjekty a profesními organizacemi, 

 aktivní zastupování ČNB na mezinárodních statistických fórech a pracovních skupinách 

týkající se registru institucí (zejména v ECB) včetně přípravy stanovisek. 

Nabízíme:  

 benefity: zaměstnanecký limit čerpaný formou „Cafeterie“, příspěvky na penzijní a životní 

pojištění, nadstandardní zdravotně preventivní program, závodní stravování, sportovní a 

relaxační centrum, výměnné zahraniční rekreace, příspěvek při dlouhodobém pracovní 

neschopnosti, 5 týdnů dovolené, sick days a další, 

 zázemí renomované instituce, 

 zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB s možností trvalého růstu, 

 propracovaný systém vzdělávání a prohlubování kvalifikace, možnost absolvování 

odborných kurzů a seminářů v zahraničí, 

 pružnou pracovní dobu s možností sjednání nepravidelného distančního výkonu práce 

(home office), 

 nástup možný ihned, 

 pozice je vhodná pro absolventy. 

Kvalifikační požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání ekonomického směru, 

 všeobecný přehled a znalost fungování finančního sektoru, 



 pokročilá znalost anglického jazyka (min. na úrovni B2 podle SERR). 

Předpoklady pro výkon profese: 

 schopnost samostatné i týmové práce, 

 analytické a systémové myšlení, „spřízněnost s prostředím čísel“, 

 dobré formulační schopnosti jak v ústním tak i v písemném projevu, 

 pokročilá znalost MS Office, 

 pokročilá znalost SQL v prostředí Oracle výhodou, 

 znalost jazyka Python výhodou, 

 zkušenosti s IT/IS projekty výhodou, 

 flexibilita, proaktivita a chuť učit se novým věcem, 

 trestní bezúhonnost. 

Nabídky s profesním životopisem obsahujícím základní osobní údaje a motivačním dopisem zasílejte 

do 15. září 2019 prostřednictvím registračního formuláře (tlačítko „Registrovat“) nebo písemně na 

adresu:  

Eva Záhořová 

Česká národní banka 

sekce lidských zdrojů 

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 

zn.: Výběrové řízení 2019/067 

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních 

údajů, jež je dostupná na http://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html. 

http://www.cnb.cz/avrweb/main/main_web/index

