
 

Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení k obsazení 
pracovní pozice 

Právník / ekonom dohledu a kontroly odborné péče a 
ochrany spotřebitele pro oblast pojišťoven 

Hledáme kolegu/kolegyni pro posílení šestičlenného týmu v oblasti dohledu 
pojišťoven. 
 
Náplň práce zahrnuje: 

• přípravu a provádění kontrol na místě v pojišťovnách a zpracování částí kontrolního 
protokolu, 

• zpracování návrhů opatření vůči kontrolovaným osobám, 
• přípravu analýz a odborných stanovisek k oblastem vztahujícím se k výkonu dohledu nad 

pojišťovnami, 
• ověřování implementace nových regulatorních požadavků (např. v souvislosti s IDD a 

PRIIPs), 
• spolupráci se zahraničními regulátory a evropskými orgány dohledu (zejména EIOPA). 

 
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 právního nebo ekonomického zaměření, 
• vhodné i pro absolventy, praxe v institucích finančního trhu nebo např. advokacii 

výhodou, 
• všeobecný přehled, povědomí o fungování finančního trhu, 
• znalost anglického jazyka (alespoň úroveň B2 dle SERR; znalost odborné terminologie 

výhodou). 
 

Předpoklady pro výkon profese: 
• znalost principů fungování finančního trhu a jeho produktů, 
• velmi dobrá znalost a orientace v právních předpisech týkajících se regulace a dohledu 

pojišťovnictví, 
• schopnost samostatné i týmové práce, analytické i syntetické schopnosti, 
• přizpůsobivost novým nárokům, ochota sebevzdělávání, 
• trestní bezúhonnost. 

 
Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s 
motivačním dopisem nejpozději do 15. 11. 2021 prostřednictvím registračního 
formuláře (tlačítko „Registrovat“). 



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

 

DATUM: V PRAZE, 4. 10. 2021 

KONTAKTNÍ OSOBA: EVA ZÁHOŘOVÁ, eva.zahorova@cnb.cz 
ZN. VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ: 2021/058 
 

http://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html
http://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html
mailto:eva.zahorova@cnb.cz

