Junior Researcher
The Czech National Bank
announces a call for applications for the position of
Junior Researcher
Economic Research Department, Czech National Bank Headquarters, Prague, Czech Republic
The researcher is expected to conduct research as a part of a PhD, benefiting from interactions
with CNB researchers and access to CNB data sources. He/she will also contribute to
administrative and/or policy tasks in the department.
Candidates are expected to present their work during the stay and to publish their results in the CNB
WP or RPN series (after a standard review process, not necessarily during the stay).
When preparing your proposal, you may visit the CNB website for information on CNB research:





Research publications
Research projects
Profiles of CNB research economists
Available data sources used in recent and ongoing projects

You should prepare your proposal independently of the CNB Call for Research Projects 2016, but you
may consult the research priorities.
We offer:
*
*
*

Start date: 1 September 2015 or later.
End date: 30 August 2016 or sooner.
Expected duration: Up to 12 months.

A curriculum vitae containing basic personal data, a research proposal (including any co-authors and
an explanation of the relevance of the topic to the CNB), a letter of recommendation (e.g. from a thesis
supervisor/adviser) and (draft) publications or a draft of at least one paper from your thesis (if any).
All documents should be written in English and submitted by 31 May 2015
vojtech.remes@cnb.cz. In your submission please state the desired period of your stay.

to:

Please note that the documentation is complete only if you provide a photocopy of the signed “Souhlas
se zpracováním osobních údajů” form (see the attachment).

Česká národní banka
Sekce lidských zdrojů – odbor personální

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Titul, jméno, příjmení:
Datum narození:
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím, aby Česká národní banka, se
sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, zpracovávala mé osobní údaje, které jsem jí poskytl/a za
účelem konání výběrového řízení a dále za účelem zařazení do databáze evidence uchazečů
o zaměstnání.
Dále potvrzuji, že jsem byl seznámen se svými právy dle § 11 a § 21 zákona o ochraně
osobních údajů, tedy že mé osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu mnou vyplněného
registračního formuláře, v případě předání životopisu v rozsahu v něm uvedených osobních údajů,
popřípadě v rozsahu stanoveném v požadavcích uvedených v oznámení o vyhlášení výběrového
řízení, a to za účelem konání výběrového řízení a za účelem zařazení do databáze evidence uchazečů
o zaměstnání. Zpracování osobních údajů bude prováděno v prostorách České národní banky
prostřednictvím prostředků výpočetní techniky a manuálně formou kartotéky, a to pověřenými
zaměstnanci České národní banky. Zpracování osobních údajů bude probíhat pouze po dobu, která
je nezbytná k účelu jejich zpracování, maximálně však po dobu 6 měsíců. Poskytnutí těchto
osobních údajů je dobrovolné.
Uchazeč o zaměstnání má dle zákona o ochraně osobních údajů právo, pokud zjistí nebo se
bude domnívat, že Česká národní banka provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, požádat
Českou národní banku o vysvětlení, popřípadě požadovat, aby Česká národní banka odstranila takto
vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
Bude-li žádost uchazeče o zaměstnání shledána oprávněnou, má Česká národní banka povinnost
neprodleně odstranit závadný stav.
Požádá-li uchazeč o zaměstnání v rámci svého práva na přístup k osobním údajům
o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Česká národní banka povinna tuto informaci bez
zbytečného odkladu předat s tím, že má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V ………..…. dne

…………………………………
podpis

