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DATUM: V PRAZE, 16. 12. 2022 

KONTAKTNÍ OSOBA: Eva Záhořová, eva.zahorova@cnb.cz  

ZN. VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: 2022/081 

Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovní pozice 

Metodik a analytik dat výkazů nebankovních subjektů  

Hledáme kolegu/kolegyni pro posílení menšího týmu odboru měnové a finanční statistiky sekce statistiky a datové 

podpory ústředí ČNB Praha. Pozice je vhodná i pro absolventy, oceníme však zkušenosti z reportingu. 
 

Náplň práce zahrnuje zejména: 

 metodický popis a vytváření výkazů za oblast rozvahové statistiky nebankovních finančních institucí: 

o pojišťovacích společností,  

o penzijních fondů,  

o investičních fondů,  

o 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, IMF, BIS), 

 používání 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. 

Nabízíme: 

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

 zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB v Praze s možností dalšího odborného růstu a vzdělávání, 

 zaměstnanecké benefity: cafeterie, 5 týdnů dovolené, 5 sick days, závodní stravování, nadstandardní zdravotně 

preventivní program, příspěvek na penzijní a životní pojištění, sportovní a relaxační centrum a další, 

 pružnou pracovní dobu s možností nepravidelné práce z domova, 

 pracovní prostředí klasické kanceláře, 

 pozice je vhodná i pro absolventy, 

 nástup možný ihned. 

Kvalifikační požadavky: 

 vysokoškolské magisterské vzdělání ekonomického směru se zaměřením na statistiku a/nebo finance, 

 středně pokročilá znalost angličtiny (B2 dle SERR). 

Další 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, 

 flexibilita, proaktivita a chuť učit se novým věcem, 

 trestní bezúhonnost. 
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Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem nejpozději do 

16. 1. 2023 prostřednictvím e-mailu (eva.zahorova@cnb.cz).  

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