
 

Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení k obsazení 
pracovní pozice 

Právník / ekonom oblasti licencí a dohledu nad finančním 
trhem 

Hledáme kolegu/kolegyni pro posílení 4členného týmu v oblasti dohledu nad 
finančním trhem. 
 
Náplň práce zahrnuje: 

• vedení (licenčních) správních řízení vč. přípravy návrhů rozhodnutí zejm. v oblasti 
poskytovatelů služeb skupinového financování (crowdfunding), 

• výkon dohledu na dálku na základě výkazů a jiných dokumentů od dohlížených subjektů 
(zejm. organizátoři obchodních systémů, centrální depozitář cenných papírů), 

• spolupráci se zahraničními a evropskými orgány dohledu, včetně přípravy podkladů a 
stanovisek souvisejících s činností Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a 
účasti na příslušných jednáních, 

• posuzování a vyhodnocování dodržování povinností stanovených právními předpisy 
dohlíženým subjektům, 

• komunikaci s dohlíženými subjekty a vedení šetření mimo správní řízení, 
• zajišťování nápravy nedostatků identifikovaných v činnosti dohlížených subjektů mimo 

správní řízení, 
• přípravu návrhů odpovědí na podněty veřejnosti související s jednáním dohlížených 

subjektů, 
• zpracovávání podkladů a stanovisek k materiálům, včetně návrhů právních předpisů. 

 
Nabízíme: 

• zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB v Praze, 
• zaměstnanecké benefity: zaměstnanecký limit formou cafeterie, 5 týdnů dovolené, sick 

days, závodní stravování, nadstandardní zdravotně preventivní program, příspěvek na 
penzijní připojištění anebo životní pojištění, sportovní a relaxační centrum a další, 

• pružnou pracovní dobu, 
• možnost práce z domova, 
• pracovní prostředí klasické kanceláře, 
• možnosti odborného vzdělávání, 
• nástup možný dohodou 
 

Kvalifikační požadavky: 
• vysokoškolské vzdělání (magisterské/inženýrské) se zaměřením na finance nebo právo 

(vhodné i pro absolventy), 
• středně pokročilá znalost angličtiny (B2 dle SERR). 
• pokročilá znalost MS Word a MS Excel. 
 

Předpoklady pro výkon profese: 
• dobrá orientace v oblasti finančního trhu, ideálně v oblasti kapitálových trhů a 

vypořádání, 
• schopnost samostatné i týmové práce, dobré analytické i syntetické schopnosti, 
• dobré formulační a komunikační dovednosti, 
• odborná intuice a schopnost navrhovat a prosazovat kvalitní řešení. 

 



Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s 
motivačním dopisem nejpozději do 27.10.2021 prostřednictvím registračního 
formuláře (tlačítko „Registrovat“). 

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

 

DATUM: V PRAZE, 21.09.2021 

KONTAKTNÍ OSOBA: LUKÁŠ FIALA, lukas.fiala@cnb.cz 
ZN. VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ: 2021/043 
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