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Česká národní banka vyhlašuje výběrové řízení k obsazení pracovní pozice 

Analytik dohledu a kontroly obezřetnosti – oblast pojišťovnictví 
 

Hledáme kolegu/kolegyni pro posílení 8členného týmu zabývajícího se kontrolami na místě v oblasti obezřetnosti 

pojišťoven. 
 

Náplň práce zahrnuje zejména: 

 přípravu a provádění kontrol na místě zaměřených na oblast obezřetnosti v pojišťovacích institucích, zejména 

hodnocení funkčnosti řídicího a kontrolního systému včetně systému řízení rizik, hodnocení adekvátnosti oceňování 

aktiv a pasiv a stanovování solventnostního kapitálového požadavku, 

 zpracování dílčích částí protokolu z kontroly na místě, 

 zpracování dílčích návrhů opatření vůči dohlíženým subjektům finančního trhu, 

 zpracování interních materiálů ČNB o provedené kontrole na místě, 

 posuzování interních modelů pojišťovacích institucí pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku,   

 zpracování interních metodických postupů, 

 přípravu podkladů pro zpracování podnětů a návrhů dalšího postupu pro jiné útvary ČNB, 

 možnost účasti v pracovních skupinách evropského orgánu dohledu EIOPA. 
 

Nabízíme: 

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

školení, 

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

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

 možnost částečné práce z domova, 

 pracovní prostředí klasické kanceláře, 

 nástup dohodou. 

Kvalifikační požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo matematického směru, 

středně pokročilá znalost angličtiny (B2 dle SERR), znalost odborné terminologie výhodou. 

Další předpoklady pro výkon profese: 

 znalost principů fungování finančního trhu a jeho produktů, 

 orientace v právních předpisech týkajících se regulace a dohledu nad finančním trhem, zejména v oblasti Solvency II, 

výhodou, 

 písemný projev na vysoké úrovni, výborné formulační a komunikační schopnosti,  

 znalost práce s textovými a tabulkovými editory a databázových systémů na uživatelské úrovni, 

 schopnost samostatné i týmové práce, analytické i syntetické schopnosti, 

 přizpůsobivost novým nárokům, schopnost sebevzdělávání,  

 trestní bezúhonnost. 
 

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

25. 4. 2023 e-mailem: eva.zahorova@cnb.cz nebo přes stránky ČNB. 

 

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

(https://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html). 
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