
Expert v oblasti sestavování statistik nebankovních finančních 

institucí 

 

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice 

 

Hlavní expert v oblasti statistiky – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou 

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

 

Hledáme kolegu či kolegyni pro posílení dvoučlenného týmu. 

 

Náplň práce zahrnuje: 

 metodický popis a vytváření výkazů za oblast rozvahové statistiky nebankovních finančních institucí, tj. 

pojišťovacích společností, penzijních fondů, investičních fondů a zprostředkovatelů financování aktiv, a 

to v souladu s mezinárodními statistickými a účetními standardy a předpisy ECB, 

 pravidelný sběr a zpracování zdrojových vstupních dat, zajišťování kontroly kvality dat a komunikace 

s vykazujícími subjekty, 

 provádění kompilace rozvahových statistik nebankovních finančních institucí, 

 přípravu statistických výstupů pro interní a externí uživatele,  

 zajištění reportovací povinnosti vůči národním a mezinárodním institucím (ECB, MMF, BIS), 

 využívání statistických informačních systémů ČNB po potřeby sběru, zpracování, publikace a reportingu 

statistických dat a účast na rozvoji těchto systémů, 

 spolupráci s vykazujícími subjekty, profesními organizacemi a ECB na vývoji rozvahových statistik 

nebankovních finančních institucí, 

 tvorbu stanovisek a připomínek k pracovním dokumentům a právním předpisům v dané oblasti. 

 

Nabízíme: 

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

nadstandardní zdravotně preventivní program, závodní stravování, sportovní a relaxační centrum, 

výměnné zahraniční rekreace, příspěvek při dlouhodobé pracovní neschopnosti, 5 týdnů dovolené, sick 

days a další, 

 zázemí renomované instituce, 

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

 pracovní poměr se sjednává na dobu určitou jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, 

 pozice je vhodná i 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, 

 dobrá znalost MS Office a Access, 

 flexibilita, proaktivita a chuť učit se novým věcem, 

 trestní bezúhonnost. 

 

 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem nejpozději 

do 25. 8. 2019 prostřednictvím registračního formuláře (tlačítko „Registrovat“) nebo písemně na adresu: 

 

Eva Záhořová 

Česká národní banka 

sekce kancelář 

odbor lidských zdrojů 

Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. 

Zn. Výběrové řízení 2019/062 

 

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.  

 


