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OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ DOHLEDU 

(ŽENA/MUŽ) 

REF. Č.: ESMA/2018/VAC15/AD12 

 

Druh smlouvy dočasný zaměstnanec1  

Funkční skupina a platová třída AD12 

Délka trvání smlouvy 5 let s možností obnovení2 

Oddělení oddělení dohledu 

Místo výkonu práce Paříž, Francie 

Uzávěrka pro podání přihlášek 1. listopadu 2018  
15.10.2018 (23:59 hod. pařížského času) 

Platnost rezervního seznamu 31. prosince 20193  

 
1. Orgán 

 

ESMA je nezávislý orgán EU se sídlem v Paříži, který byl zřízen dne 1. ledna 2011. Posláním 
orgánu ESMA je zvyšovat ochranu investorů a podporovat stabilní a řádné fungování finančních 
trhů. Toto poslání je stanoveno v zakládajícím nařízení orgánu ESMA4 a zahrnuje tři cíle: 
 

 ochrana investorů: zajistit, aby byly lépe uspokojovány potřeby spotřebitelů finančních 
služeb, posilovat práva spotřebitelů jakožto investorů a zároveň brát v úvahu jejich 
povinnosti, 

 řádné fungování trhů: podporovat integritu, průhlednost, efektivitu a řádné fungování 
finančních trhů a silné finanční infrastruktury a 

 finanční stabilita: posilovat finanční systém, aby byl schopen zvládnout otřesy a řešit 
finanční nerovnováhu, a současně posilovat hospodářský růst. 

 
ESMA plní tyto cíle prostřednictvím čtyř činností: 

 hodnocení rizik pro investory, trhy a finanční stabilitu, 

 vypracovávání jednotného souboru pravidel pro finanční trhy EU, 

 podpora sbližování dohledu a 

 přímý dohled nad určitými finančními subjekty. 
 
ESMA plní své poslání v rámci Evropského systému dohledu nad finančním trhem (ESFS) 

prostřednictvím aktivní spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány (zejména s orgány 

                                                        
1 V souladu s čl. 2 písm. f) pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EN:PDF 
2 Dočasní zaměstnanci mohou být na základě první smlouvy zaměstnáni na dobu určitou v délce 5 let. Případné další obnovení již 
v zásadě bude na dobu neurčitou. Zkušební lhůta u první smlouvy činí 9 měsíců. 
3 Platnost rezervního seznamu lze prodloužit. 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES. 

Datum: 29. srpna 2018 
ESMA/2018/VAC15/AD12 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:CS:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:CS:PDF
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regulujícími trhy s cennými papíry) i s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a Evropským 

orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). ESMA zastává 

jedinečnou pozici v rámci ESFS, jelikož vykonává povinnosti v oblasti přímého dohledu na úrovni 

Unie, pokud jde o ratingové agentury, registry obchodních údajů a ústřední protistrany třetích 

zemí. Orgány EU v současnosti projednávají návrhy, jejichž cílem je další posílení úlohy a 

povinností orgánu ESMA, včetně možných dalších přímých ověření v oblasti dohledu. 

 

Další informace naleznete na internetových stránkách orgánu ESMA na adrese: 
http://www.esma.europa.eu. 
 

2. Pracovní rámec a profil 
 
Orgán ESMA vyhlašuje výběrové řízení na pozici „vedoucího oddělení dohledu“, který je 
odpovědný výkonnému řediteli orgánu ESMA. 
 
Oddělení dohledu v současné době odpovídá za registraci ratingových agentur a registrů 

obchodních údajů a soustavný dohled nad nimi. V průběhu let 2018 a 2019 bude oddělení 

pověřeno dalšími úkoly v oblasti dohledu na základě nařízení o transparentnosti obchodů 

zajišťujících financování a nařízení o STS sekuritizaci. 

 

 

Vedoucímu oddělení dohledu odpovídají dva útvary v čele s příslušnými vedoucími: 

 útvar pro vyšetřování, který odpovídá za posuzování žádostí o registraci a provádění 
cílených vyšetřování, a 

 útvar pro sledování a strategie, který odpovídá za každodenní dohled a související analýzu 
rizik všech registrovaných subjektů. 

 
Úkoly útvaru pro sledování a strategie: 

 vývoj a provádění analýzy rizik ve světle přístupu orgánu ESMA k dohledu založeného na 
riziku, 

 tvorba pracovního programu v oblasti dohledu, 

 průběžný dohled na všemi registrovanými subjekty a 

 spolupráce s jinými odděleními a příslušnými vnitrostátními orgány v souvislosti 
s dohledem nad hlášením údajů podle nařízení EMIR a iniciativami v oblasti kvality údajů. 
 

Úkoly útvaru pro vyšetřování: 

 hodnocení žádostí o registraci a vymáhání perimetru, 

 tematická a individuální šetření a 

 koordinace spolupráce v oblasti dohledu s příslušnými orgány mimo EU. 
 

 

Orgán ESMA při výkonu dohledu uplatňuje přístup založený na rizicích, což znamená, že po 

důkladném procesu registrace aktivně stanovíme pořadí otázek dohledu, na něž se zaměříme. 

Prostřednictvím celé řady nástrojů dohledu, včetně stále větší přítomnosti na místě a podrobné 

analýzy dokumentace, se snažíme získat dobré povědomí o subjektech, na něž dohlížíme, a o 

jejich rizicích. Porušení předpisů vymáháme přiměřeným a efektivním způsobem. Orgán ESMA 

http://www.esma.europa.eu/
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pravidelně hodnotí své činnosti dohledu, aby dále zlepšoval účinnost svého dohledu. 

Orgán ESMA hledá uchazeče se zkušenostmi v oblasti finančních trhů a se silnou motivací 

vykonávat mandát orgánu ESMA v oblasti dohledu. 

 

 

Hlavní úkoly: 

 

Uchazeč, který uspěje ve výběrovém řízení, bude odpovědný za: 

 
Provozní řízení oddělení: 

 vedení tvorby a provádění pracovního programu orgánu ESMA v oblasti dohledu, 

 řízení a koordinování lidských zdrojů odboru a případně jeho finančních zdrojů, tak aby 

byli pracovníci motivovaní, vystupovali profesionálně a plnili své úkoly v souladu 

s náročnými normami, 

 zastupování odboru a orgánu ESMA na relevantních interních a externích schůzích a 

zasedáních s cílem podporovat a prosazovat rozhodnutí orgánu, jeho návrhy a vnímání ze 

strany veřejnosti, 

 vystupování ve funkci hlavního činitele pro výměnu informací mezi vedením a zaměstnanci 

oddělení a 

 navazování a rozvíjení silných strategických vztahů s orgány EU, orgány členských států 

a jinými příslušnými zúčastněnými stranami. 

 

 

Dohled: 

 řízení průběžného dohledu nad ratingovými agenturami a registry obchodních údajů 
prostřednictvím účinného přidělování zaměstnanců a používání nástrojů dohledu, 
zajišťování včasného odhalení otázek dohledu, vysoké kvality a včasných výstupů a 
trvalého dopadu dohledových opatření, 

 pravidelné podávání zpráv správním orgánům ESMA (radě orgánů dohledu a správní 
radě) a předsedovi o klíčových otázkách dohledu a příprava jejich jednání a rozhodnutí, 

 řízení a povzbuzování stálého rozvoje dohledové analýzy rizik orgánu ESMA založené na 
datech ve spolupráci s oddělením RAE a 

 posilování spolupráce mezi výše uvedenými útvary v rámci oddělení dohledu a s jinými 
týmy/odděleními orgánu ESMA. 

 
 
Strategické vedení: 

 přispívání ke strategické pozici orgánu ESMA jakožto evropského orgánu dohledu a 
k definici jeho kultury dohledu i k jeho pozici směrem k subjektům podléhajícím dohledu, 

 provádění strategické orientace orgánu ESMA a rozvoj víceletého/ročního strategického 
plánování, 

 upevňování vztahů a posilování spolupráce s vnitrostátními regulátory trhů s cennými 
papíry, orgány EU, regulátory mimo EU a jinými veřejnými zúčastněnými stranami 
příslušnými pro danou oblast, 
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 zastupování orgánu ESMA a oddělení dohledu navenek, ať na konferencích a seminářích, 
nebo na dvoustranných jednáních se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru a 
vedoucími pracovníky subjektů podléhajících dohledu a 

 podpora účinného řízení orgánu ESMA aktivním přispíváním k činnosti týmu vedoucích 
pracovníků a ke kolektivní činnosti s cílem splnit strategické cíle orgánu. 

 
3. Odborná kvalifikace a další požadavky 

 
A. Kritéria způsobilosti 
 
Aby uchazeči mohli být považováni za způsobilé, musí ke dni uzávěrky pro podávání přihlášek 
splnit všechna níže uvedená kritéria způsobilosti: 
 

 musí mít vzdělání nejméně na úrovni odpovídající dokončenému vysokoškolskému studiu 
v délce čtyř let v oboru relevantním pro tuto pozici, které je doloženo diplomem,5 
a příslušnou doloženou následnou odbornou praxi v délce patnácti let6 v některé či 
všech oblastech uvedených v popisu pracovní pozice, 
NEBO 

 musí mít vzdělání nejméně na úrovni odpovídající dokončenému vysokoškolskému studiu 
v délce tří let v oboru relevantním pro tuto pozici, které je doloženo diplomem,7 
a příslušnou doloženou následnou odbornou praxi v délce šestnácti let8 v některé či 
všech oblastech uvedených v popisu pracovní pozice, 

 musí být státním příslušníkem některého z členských států Evropské unie nebo EHP 
(Norska, Lichtenštejnska, Islandu), 

 musí plně požívat svých občanských práv9, 

 musí mít splněny všechny povinnosti, které ukládají platné právní předpisy o vojenské 
službě, 

 musí předložit vhodná doporučení týkající se předpokladů pro výkon pracovních 
povinností, 

 musí mít důkladnou znalost jednoho z jazyků Evropské unie10 a uspokojivou znalost11 
dalšího jazyka Evropské unie a 

 musí být fyzicky způsobilí k plnění úkolů spojených s daným pracovním místem12. 
 

                                                        
5 V potaz budou brány pouze diplomy a vysvědčení, které byly uděleny v členských státech EU nebo které byly uznány formou 
osvědčení vystaveného orgány v dotyčných členských státech. 
6 Více informací o výpočtu délky odborné praxe naleznete v „Pokynech pro uchazeče“ zveřejněných na internetových stránkách orgánu 
ESMA na adrese https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 
7 Viz poznámka pod čarou 5. 
8 Viz poznámka pod čarou 6. 
9 Úspěšný uchazeč bude před přijetím požádán, aby předložil osvědčení, které potvrzuje, že nemá žádný záznam v trestním rejstříku. 
10 Jazyky EU jsou: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, italština, irština, litevština, 
lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, 
španělština a švédština. 
11 Alespoň na úrovni C1 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky: 
http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr 
Znalost druhého jazyka EU bude zkoušena ústně u uchazečů pozvaných na pohovory. 
12 Před jmenováním se úspěšný uchazeč podrobní lékařskému vyšetření v jednom ze zdravotnických zařízení EU, aby se orgán ujistil, 
že uchazeč splňuje požadavky čl. 12 odst. 2 písm. d) pracovního řádu ostatních zaměstnanců (uchazeč je fyzicky schopen vykonávat 
své povinnosti). 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/resources/european-language-levels-cefr
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B. Kritéria výběru 
 
FÁZE PŘEDBĚŽNÉHO VÝBĚRU 
 
Přihlášky, které splní výše uvedená kritéria způsobilosti (část A), budou posuzovány podle 
základních požadavků (část B.1) a podle výhod (část B.2). Uchazeči, kteří nesplní všechny 
základní požadavky (část B.1), budou z výběrového řízení vyřazeni. 
 
V rámci tohoto porovnávání přihlášek bude vybráno 6 nejlepších uchazečů, kteří získají nejvyšší 
počet bodů a minimálně 65 % z celkového možného počtu bodů. Tito uchazeči budou poté 
pozváni na pohovory a písemné testy. 
 
B.1. Základní požadavky 
 

a) zkušenosti v oblasti dohledu nad finančními trhy na úrovni EU nebo na národní úrovni; 
b) zkušenosti ve vedoucí pozici po dobu alespoň 5 let13; 
c) vynikající ústní i písemná znalost anglického jazyka14. 

 
B.2. Výhody 
 

d) znalosti regulačního rámce EU / institucionálního rámce EU pro finanční trhy (získané na 

základě zkušeností nebo odborné přípravy); 

e) znalosti ratingových agentur a/nebo registrů obchodních údajů (získané na základě 
zkušeností nebo odborné přípravy); 

f) odborná praxe v mezinárodním prostředí; 
g) motivace pro nabízenou pozici. 

 
FÁZE POHOVORŮ A PÍSEMNÝCH TESTŮ 
 
Uchazeči pozvaní na pohovory a písemné testy budou posuzováni podle všech kritérií výběru 
(části B1, B2 a B3). 
 
B.3. Doplňující požadavky 
 

h) silné analytické schopnosti, schopnost uvažovat strategicky a dobrý úsudek; 
i) vynikající organizační a plánovací schopnosti; 
j) schopnost pracovat pod tlakem a odevzdávat vysoce kvalitní práci ve velmi krátkých 

lhůtách; 
k) schopnost vést a motivovat zaměstnance a budovat vysoce výkonný a spolupracující tým 

(manažerské dovednosti); 
l) schopnosti efektivního a zdvořilého jednání s lidmi a vytváření produktivních pracovních 

vztahů založených na spolupráci, jak v rámci orgánu ESMA, tak i s vnějšími zúčastněnými 
stranami (interpersonální dovednosti); 

m) schopnost srozumitelně informovat a jednoduše prezentovat složitá témata, a to jak ústně, 
tak písemně, včetně komunikace v rámci týmu, (komunikační dovednosti) a 

                                                        
13 Prosím uveďte počet přímých a nepřímých podřízených. 
14 Minimálně na úrovni B2. 
Na základě rozhodnutí správní rady orgánu ESMA č. ESMA/2011/MB/3 ze dne 11. ledna 2011 je interním pracovním jazykem 
orgánu ESMA angličtina. Uvedeným rozhodnutím se provádí čl. 73 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení orgánu ESMA. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32010R1095
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n) schopnost řídit diskuse a dosahovat nejlepších možných výsledků, aniž by byly narušeny 
produktivní pracovní vztahy s jinými zúčastněnými stranami (vyjednávací dovednosti). 
 

Uchazeči, kteří v pohovoru i písemném testu získají alespoň 65 % z celkového počtu bodů, budou 
zařazeni na rezervní seznam vhodných uchazečů. Uchazeči zařazení na rezervní seznam budou 
pozváni k jednodennímu hodnocení v hodnoticím středisku v Bruselu, po kterém bude 
následovat individuální pohovor s výkonným ředitelem a předsedou orgánu ESMA. 
 
Sestavený rezervní seznam může být použit pro nábor zaměstnanců na podobnou pozici podle 
potřeb orgánu ESMA. Upozorňujeme uchazeče, že zařazení na rezervní seznam nezaručuje 
získání pracovního místa. 
 
B.4. Jak podat přihlášku 
 
Uchazeči o pracovní místo musí ve stanovené lhůtě zaslat svou přihlášku společně s níže 
uvedenými dokumenty e-mailem na adresu vacancies@esma.europa.eu. 
 
 
Přihláška musí obsahovat 

 životopis15 na formuláři EUROPASS a motivační dopis v angličtině (pracovním jazyce 
orgánu ESMA16), 

 aby se prokázalo, že byla splněna všechna kritéria způsobilosti, uvedení uchazečovy 
o národnosti/občanství v EU, 
o mateřského jazyka a 
o druhého jazyka EU. 

 
Životopis ve formátu evropského životopisu (Europass)17 uložený jako: 
ESMA_2017_VAC1_AD5_PRIJMENI_Jmeno_CV 
Příklad: ESMA_2018_VAC15_AD12_SMITH_Anna_CV 
 
Motivační dopis nejvýše na dvě stránky, ve kterém uchazeči vysvětlí svůj zájem a důvod, proč 
se ucházejí o tuto konkrétní pozici, uložený jako: 
ESMA_2018_VAC15_AD12_PRIJMENI_Jmeno_Motivacni dopis 
 
Do předmětu e-mailu napište: 
ESMA_2017_VAC1_AD5_PRIJMENI_Jmeno 
 
Uchazeči budou posuzováni podle kritérií způsobilosti a výběru stanovených v oznámení 

o volném pracovním místě (dle popisu v části 3), přičemž uvedená kritéria musí být splněna do 

uzávěrky pro podávání přihlášek. 

                                                        
15 http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae  
V životopisu se zaměřte na všechna kritéria výběru. 
16 Viz poznámka pod čarou 14. 
17 http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae  
V životopisu se zaměřte na všechna kritéria výběru. 

mailto:vacancies@esma.europa.eu
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae
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4. Shrnutí podmínek zaměstnání 
 

 Úspěšným externím uchazečům může být nabídnuta pracovní smlouva na pět let jako 

dočasným zaměstnancům. Případné další obnovení již v zásadě bude na dobu neurčitou. 

 Úspěšní externí uchazeči budou zaměstnáni v dané platové třídě a zařazeni do platového 

stupně 1 nebo 2. 

 
Třída/stupeň Minimální požadavky na zařazení do platového stupně18 

(požadovaná úroveň vysokoškolského vzdělání + minimální 
délka praxe po absolvování vysokoškolského studia) 

Čistý měsíční 
plat, bez 

zvláštních 

příspěvků19 

Čistý měsíční plat, 
včetně zvláštních 

příspěvků20 

AD12 stupeň 1 vysokoškolské vzdělání v délce 4 let v oblasti 
relevantní pro tuto pozici + 15 let zkušeností v některé 
nebo ve všech oblastech uvedených v popisu pracovní 

pozice 

8 950 EUR 12 600 EUR 

AD12 stupeň 2 vysokoškolské vzdělání v délce 4 let v oblasti 
relevantní pro tuto pozici + 18 let zkušeností v některé 
nebo ve všech oblastech uvedených v popisu pracovní 

pozice 

9 230 EUR 12 980 EUR 

 

 Základní měsíční plat se vynásobí opravným koeficientem pro Francii (nyní 114,8 %). 

 Platy podléhají zdanění v EU, daní se srážkou u zdroje a nepodléhají zdanění v členských 

státech. 

 Úspěšný uchazeč bude mít jako vedoucí odboru nárok na získání příspěvku pro vedoucí 

pracovníky ve výši 4,2 % základního platu, pokud úspěšně završí zkušební dobu pro 

vedoucí pracovníky v délce trvání devíti měsíců. 

 V závislosti na individuální rodinné situaci a místě původu může mít úspěšný uchazeč 

nárok na: příspěvek za práci v zahraničí (16 % základního platu), příspěvek na domácnost, 

příspěvek na vyživované děti, příspěvek na vzdělání, příspěvek na předškolní zařízení, 

příspěvek na zařízení, proplacení nákladů na stěhování, počáteční dočasný denní 

příspěvek a další výhody. 

 Je možné poskytnout náhradu nákladů na školní vzdělávání v Paříži. 

 Nárok na dovolenou za kalendářní rok ve výši dvou dnů za kalendářní měsíc plus další 

dny za věk a platovou třídu, případně dva a půl dne dovolené na cestu do vlasti a k tomu 

v průměru 17 dnů pracovního volna orgánu ESMA ročně. 

 Účast v důchodovém systému EU (po 10 odsloužených letech). 

 Účast ve Společném systému zdravotního pojištění (JSIS) EU, pojištění pro případ úrazu 

a nemoci z povolání, dávky a pojištění pro případ nezaměstnanosti a invalidity. 

                                                        
18 Rozhodnutí správní rady orgánu ESMA ESMA/2011/MB/55, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující zařazování 
zaměstnanců do platové třídy a stupně při jejich jmenování nebo zaměstnání – rozhodnutí Komise (K(2004) 1313 ze dne 7. dubna 
2004): 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf 
19 Odhadovaná výše čistého platu, včetně úpravy opravným koeficientem pro Francii, srážky pro daňové účely a odvodů na sociální 
zabezpečení, bez příspěvků (odhadovaná výše byla vypočtena pro uchazeče, který nemá ve Francii nárok na příspěvek za práci 
v zahraničí a který nemá rodinu). 
20 Odhadovaná výše čistého platu, včetně úpravy opravným koeficientem pro Francii, srážky pro daňové účely a odvodů na sociální 
zabezpečení, s připočtením příspěvků (odhadovaná výše byla vypočtena včetně příspěvku za práci v zahraničí, příspěvku na 
domácnost a příspěvku na jedno vyživované dítě). Příspěvky vždy závisejí na osobní situaci uchazeče/uchazečky. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/ta_rules_on_classification_in_grade_and_step.pdf
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 Všeobecná a příslušná odborná příprava plus příležitosti k profesnímu rozvoji. 

 

Informace vyhrazené pro uchazeče zaměstnané v souladu s čl. 2 písm. f) pracovního řádu 

ostatních zaměstnanců v jiných agenturách EU než orgán ESMA: 

 

V souladu s rozhodnutím správní rady orgánu ESMA ESMA/2015/MB/5621, kterým se přijímají 

prováděcí pravidla o postupu upravujícím nábor a využívání dočasných zaměstnanců v souladu 

s čl. 2 písm. f) pracovního řádu ostatních zaměstnanců, a zejména čl. 12 odst. 2, je-li úspěšný 

uchazeč v tomto externím výběrovém řízení ke dni uzávěrky pro podávání přihlášek i ke dni 

nástupu u orgánu ESMA: 

 zaměstnaný jako dočasný zaměstnanec v souladu s čl. 2 písm. f) pracovního řádu 

ostatních zaměstnanců a 

 zaměstnaný ve své agentuře ve funkční skupině a platové třídě AD11–AD13, 

orgán ESMA uchazeči písemně nabídne možnost buď: 

a) být jmenován na danou pozici prostřednictvím mobility v souladu s článkem 10 rozhodnutí 

ESMA/2015/MB/56. V takovém případě smlouva u orgánu ESMA naváže na smlouvu 

s předchozí agenturou (konkrétně pokud jde o platovou třídu, stupeň, senioritu ve stupni 

a délku); 

NEBO 

b) být jmenován na danou pozici na základě nové smlouvy na dobu určitou v délce pěti let 

s devítiměsíční zkušební lhůtou v platové třídě uvedené v tomto externím oznámení 

o volném pracovním místě (AD11)22. 

 

Více informací naleznete v sekci Careers [Pracovní příležitosti] na internetových stránkách orgánu 

ESMA: 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers 

 

5. Ochrana údajů 
 

Osobní údaje uchazečů budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. 

To se týká zejména důvěrné povahy a bezpečnosti těchto údajů. Více informací naleznete 

v prohlášení o ochraně soukromí při výběrových řízeních. 

 

                                                        
21 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf 
22 Zařazení do platového stupně bude provedeno na základě článku 15, případně článku 55 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. 

https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers
https://www.esma.europa.eu/data-protection
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/10/2015-mb-56.pdf

