
 

Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení k obsazení 
pracovní pozice 

Expert se zaměřením na oblast rizika likvidity a tržního 
rizika 

Hledáme kolegu/kolegyni pro doplnění 9členného týmu v oblasti regulace úvěrových institucí. 
 
Náplň práce zahrnuje: 

• posuzování nových návrhů v oblasti regulace úvěrových institucí, zejména se zaměřením 
na riziko likvidity a tržní riziko a zpracování stanovisek a připomínek k nim, 

• zpracování analýz dopadů nových návrhů regulace, 
• podílení se na přípravě návrhů technických standardů, obecných pokynů a výkladových 

stanovisek Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA), 
• podílení se na přípravě podkladů pro jednání bankovní rady týkající se působnosti sekce 

regulace a mezinárodní spolupráce, 
• zpracování podkladů a stanovisek pro jednání zástupců ČNB v orgánech EU a 

mezinárodních organizacích, 
• spolupráci s ústředními orgány státní správy a profesními organizacemi při přípravě 

právních předpisů, úředních sdělení a jiných metodických dokumentů v působnosti ČNB, 
• poskytování stanovisek a jiné metodické podpory pro další útvary ČNB, především pro 

sekci dohledu nad finančním trhem, 
• účast na jednáních výborů a pracovních skupin evropských orgánů dohledu. 

 
Nabízíme: 

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

• zázemí renomované instituce, 
• 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, 

• možnost částečné práce z domova, 
• pracovní prostředí klasické kanceláře, 
• vhodné i pro absolventy, 
• nástup možný dohodou. 

 
Kvalifikační požadavky: 

• vysokoškolské vzdělání, praxe v institucích finančního trhu, zejména v oblasti řízení rizik, 
výhodou, 

• všeobecný přehled fungování finančního trhu, 
• alespoň rámcová znalost regulace úvěrových institucí v EU, 
• znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2 dle SERR (pozn. odpovídající zkoušku 

lze doplnit do jednoho roku po nástupu). 
 

Předpoklady pro výkon profese: 
• velmi dobré koncepční a analytické schopnosti, 
• schopnost samostatné i týmové práce při řešení stanovených úkolů, 
• schopnost rychle porozumět anglicky psaným odborným dokumentům, 
• schopnost prezentovat vybraná témata na interních i veřejných jednáních, 
• trestní bezúhonnost. 



 
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s 
motivačním dopisem nejpozději do 23.10.2021 prostřednictvím registračního 
formuláře (tlačítko „Registrovat“). 

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