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Oznámení o výběrovém řízení
Předseda/předsedkyně Rady dohledu
Evropská centrální banka

1 Úvod
Rada Evropské unie (EU) má v úmyslu zřídit na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské
unie (SFEU), jenž vyžaduje konzultaci s Evropským parlamentem a s Evropskou centrální bankou
(ECB), jednotný mechanismus dohledu tím, že ECB svěří zvláštní úkoly týkající se politik, které se
vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi. V návaznosti na hlasování Evropského
parlamentu ze dne 12. září 2013 se předpokládá, že nařízení Rady, kterým se zřizuje jednotný
mechanismus dohledu (dále jen „nařízení o jednotném mechanismu dohledu“), bude v blízké budoucnosti
přijato, vyhlášeno a vstoupí v platnost. Výběrové a jmenovací řízení na pozici předsedy/předsedkyně
Rady dohledu je podmíněno přijetím nařízení o jednotném mechanismu dohledu a jeho vstupem v
platnost.
Jednotný mechanismus dohledu bude tvořen ECB a příslušnými vnitrostátními orgány členských států,
jejichž měnou je euro, s možností navázat úzkou spolupráci s příslušnými orgány těch členských států,
jejichž měnou euro není. Za celkové fungování jednotného mechanismu dohledu bude odpovědná ECB.
Plánování a realizaci úkolů v oblasti dohledu svěřených ECB bude plně provádět Rada dohledu jako
vnitřní orgán ECB. Rada dohledu se bude skládat z předsedy, místopředsedy, čtyř zástupců ECB a
jednoho zástupce příslušného vnitrostátního orgánu každého členského státu, jenž se jednotného
mechanismu dohledu účastní (dále jen „zúčastněný členský stát“). Není-li příslušným orgánem centrální
banka, může člen Rady dohledu rozhodnout o spoluúčasti zástupce centrální banky členského státu. Rada
dohledu zřídí řídící výbor složený z jejích členů v omezenějším složení, který bude podporovat její
činnosti včetně přípravy zasedání. Řídící výbor se bude skládat z nejvýše deseti členů včetně předsedy,
místopředsedy a jednoho dalšího zástupce ECB. Všichni členové Rady dohledu jednají v zájmu Unie
jako celku.
ECB v tomto otevřeném výběrovém řízení hledá vhodného kandidáta z řad uznávaných osobností
s profesními zkušenostmi v oblasti bankovnictví a finančních záležitostí na pozici předsedy/předsedkyně
Rady dohledu.
V rámci výběrového a jmenovacího řízení budou respektovány zásady rovného zastoupení žen a mužů,
zkušenosti a kvalifikace.
ECB o průběhu řízení řádně informuje Evropský parlament a Radu Evropské unie.
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Úkoly

V souladu s nařízením o jednotném mechanismu dohledu a aniž jsou dotčeny případné další úkoly, které
se Rada guvernérů ECB může rozhodnout předsedovi a místopředsedovi Rady dohledu svěřit, vykonává
předseda tyto konkrétní úkoly:
–

předsedá Radě dohledu,

–

předsedá řídícímu výboru Rady dohledu,

–

předkládá výroční zprávu ECB o výkonu jejích úkolů v oblasti dohledu veřejně Evropskému
parlamentu a Euroskupině za přítomnosti zástupců jakéhokoli zúčastněného členského státu,
jehož měnou není euro,

–

na žádost Euroskupiny se účastní slyšení pořádaných Euroskupinou o výkonu úkolů ECB
v oblasti dohledu za přítomnosti zástupců jakéhokoli zúčastněného členského státu, jehož měnou
není euro,

–

na žádost Evropského parlamentu se účastní slyšení o výkonu úkolů ECB v oblasti dohledu
pořádaných příslušnými výbory Evropského parlamentu a na vyžádání pořádá důvěrná a
neveřejná ústní jednání s předsedou a místopředsedy příslušného výboru Evropského parlamentu
o úkolech ECB v oblasti dohledu, jsou-li taková jednání třeba k výkonu pravomocí Evropského
parlamentu podle SFEU,

–

na žádost národního parlamentu zúčastněného členského státu se spolu se zástupcem příslušného
vnitrostátního orgánu účastní výměny názorů ohledně dohledu nad úvěrovými institucemi
v uvedeném členském státě.

Pracovníci podílející se na výkonu úkolů svěřených ECB nařízením o jednotném mechanismu
dohledu budou kromě toho předsedovi Rady dohledu podávat zprávy za podmínek, které určí Rada
guvernérů a Výkonná rada ECB.
Předseda Rady dohledu vykonává své úkoly v úzké spolupráci s místopředsedou.
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Kvalifikace a zkušenosti
Kritéria výběru

3.1

Uchazeči by měli mít:
–

mimořádné odborné zkušenosti v oblasti dohledu nad finančními institucemi a regulace
finančních trhů na vnitrostátní úrovni, úrovni EU a/nebo mezinárodní úrovni, jakož i důkladné
znalosti finančního sektoru,

–

vynikající znalost orgánů EU a rozhodovacích procesů EU i dalších evropských a mezinárodních
procesů významných pro činnosti ECB,

–

vynikající znalost úkolů ECB a jejího fungování,

–

doložené řídící schopnosti a prokazatelně úspěšnou profesní dráhu na strategické i operační
úrovni,

–

výborné komunikační dovednosti a dovednosti v oblasti mezilidských vztahů, vyjednávací
schopnosti a schopnost uplatnit vliv, spolu se schopností budovat pracovní vztahy založené na
důvěře s příslušnými zúčastněnými stranami v EU i mimo ni.
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Kritéria způsobilosti

3.2

Uchazeči musí splňovat níže uvedená formální kritéria způsobilosti (ve lhůtě pro podání přihlášek).
Musí:

4

–

být státními příslušníky členského státu Evropské unie a musí požívat občanská práva v plném
rozsahu,

–

být uznávanými osobnostmi s profesními zkušenostmi v oblasti bankovnictví a finančních
záležitostí, včetně:
o

značných odborných zkušeností z dohledu nad finančním trhem a/nebo
makroobezřetnostního dohledu. Výhodou je přímá zkušenost v oblasti dohledu při
zřizování bankovní unie, podrobné znalosti o zřizování bankovní unie, případně nepřímé
zkušenosti v této souvislosti;

o

značných zkušeností nabytých v řídící funkci, s úspěšným vedením a řízením týmů
vysoce kvalifikovaných pracovníků, pokud možno ovládajících několik jazyků a
pocházejících z různých kultur. Výhodou jsou zkušenosti v roli předsedajícího
výborů/skupin na vysoké úrovni, pokud možno v mezinárodním prostředí.

–

plynně ovládat anglický jazyk a musí být prokazatelně schopni koncipovat dokumenty a
prezentovat informace. Rovněž je vyžadována pracovní znalost nejméně jednoho dalšího
úředního jazyka EU. Plynná znalost dalších jazyků EU je výhodou.

–

Nesmí být členy Rady guvernérů ECB.

Podmínky zaměstnání

Podmínky zaměstnání předsedy Rady dohledu, zejména jeho plat, důchod a ostatní dávky sociálního
zabezpečení, budou předmětem smlouvy s ECB a určí je Rada guvernérů ECB.
Funkční období je pětileté a opakované jmenování není možné.
Místem zaměstnání je Frankfurt nad Mohanem (Německo), kde je umístěno sídlo ECB.
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Nezávislost a etické standardy

Předseda musí jednat nezávisle a objektivně v zájmu EU jako celku a nesmí vyžadovat ani přijímat
pokyny od orgánů nebo institucí EU, od jakékoli vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného
veřejného či soukromého subjektu.
Po jmenování vykonává předseda svou činnost na plný pracovní úvazek a nesmí zastávat žádné funkce
u příslušných vnitrostátních orgánů.
Od předsedy se očekává, že bude splňovat nejpřísnější etické standardy rovnocenné těm, jež se vztahují
na členy rozhodovacích orgánů ECB a které odrážejí jeho odpovědnost za ochranu integrity a dobrého
jména ECB a jednotného mechanismu dohledu. Budou se na něj vztahovat požadavky na zachování
služebního tajemství a omezení po skončení pracovního poměru, jejichž účelem je předem posoudit
možné střety zájmů vznikající z jakéhokoli následného zaměstnání v době do dvou let po skončení
funkčního období a těmto střetům zájmů zamezit.
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Výběr a jmenování

Výběrové a jmenovací řízení na pozici předsedy bude probíhat v souladu s požadavky stanovenými
v nařízení o jednotném mechanismu dohledu a s ujednáními o odpovědnosti uzavřenými s Evropským
parlamentem. Řízení se bude skládat z těchto etap:
1) Předběžný výběr
Rada guvernérů ECB zřídí výbor pro předběžný výběr, který posoudí přihlášky podle kritérií uvedených
v tomto oznámení o výběrovém řízení. Výbor pro předběžný výběr se bude skládat z jednoho člena
Výkonné rady ECB, dvou dalších členů Rady guvernérů ECB a dvou externích členů disponujících
významnými zkušenostmi z finančních trhů. Na základě svého posouzení přihlášek se výbor pro
předběžný výběr sejde s vhodnými kandidáty a předloží Radě guvernérů ECB ke zvážení užší seznam
vhodných kandidátů a hodnotící zprávu.
ECB v rámci výběrového procesu využije podporu personální agentury vyhledávající vedoucí
pracovníky.
2) Informování Evropského parlamentu 1
ECB informuje příslušný výbor Evropského parlamentu o složení skupiny uchazečů o pozici předsedy
(počet přihlášek, skladba odborných dovedností, zastoupení žen a mužů a jednotlivých národností atd.) a
poskytne mu užší seznam kandidátů schválený Radou guvernérů ECB.
3) Návrh Rady guvernérů ECB a schválení Evropským parlamentem
Rada guvernérů ECB postoupí Evropskému parlamentu ke schválení návrh na jmenování předsedy
z užšího seznamu sestaveného výborem pro předběžný výběr spolu s písemným vysvětlením příslušných
důvodů.
4) Jmenování Radou Evropské unie
Poté, co Evropský parlament návrh Rady guvernérů ECB schválí, přijme Rada Evropské unie prováděcí
rozhodnutí o jmenování předsedy. Rada toto rozhodnutí přijme kvalifikovanou většinou, přičemž
k hlasům členů Rady, kteří nejsou zúčastněnými členskými státy, se nepřihlíží.
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Postup pro podání přihlášky

Kandidáti musí zaslat své přihlášky doporučenou poštou nebo soukromou kurýrní službou nejpozději do
21. října 2013 (datum razítka doporučené pošty nebo soukromé kurýrní služby) na následující adresu:
European Central Bank, President’s office, Kaiserstrasse 29, 60311 Frankfurt, Germany
ECB si vyhrazuje právo prodloužit uzávěrku tohoto oznámení o výběrovém řízení zveřejněním nového
termínu.

1

Evropský parlament obdrží informace o výběrovém řízení v souladu s ujednáními o odpovědnosti stanovenými nařízením
o jednotném mechanismu dohledu, která se v současnosti zveřejňují.
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Prohlášení o ochraně osobních údajů

ECB bude veškeré osobní údaje kandidátů zpracovávat 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 2 a s rozhodnutím
ECB/2007/1 ze dne 17. dubna 2007, kterým se přijímají prováděcí pravidla týkající se ochrany údajů
3
v Evropské centrální bance . Týká se to zejména důvěrnosti a bezpečnosti uvedených údajů.
Jako správce zpracování osobních údajů souvisejících s účastí ECB ve výběrovém řízení na základě
tohoto oznámení bude určen generální ředitel ECB pro lidské zdroje, rozpočet a organizaci.
Účelem tohoto zpracování údajů je organizace výběru a jmenování předsedy Rady dohledu. Veškeré
osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro tento účel.
Příjemci osobních údajů uchazečů budou členové výboru pro předběžný výběr, jehož složení je popsáno
výše, a členové Rady guvernérů ECB. Osobní údaje kandidátů na užším seznamu budou předány
Evropskému parlamentu, na nějž se rovněž vztahuje nařízení (ES) č. 45/2001. ECB dále příslušné osobní
údaje předá personální agentuře vyhledávající vedoucí pracovníky, která se zavázala k dodržování
přísných standardů důvěrnosti a ochrany údajů.
ECB může údaje úspěšného kandidáta uchovávat po dobu pěti let a) od skončení jeho funkčního období
nebo b) ode dne, kdy byla provedena poslední výplata důchodu. V případě neúspěšných kandidátů budou
údaje uchovávány po dobu dvou let po skončení výběrového řízení. V případě soudního sporu se uvedená
období uchovávání údajů prodlouží o dobu dvou let po skončení všech příslušných řízení.
Kandidáti mají právo na přístup ke svým údajům a na aktualizaci či opravu svých identifikačních údajů.
S cílem zajistit dodržení zásad rovného přístupu a nediskriminace, stejně jako zajistit, že toto výběrové
řízení bude spolehlivé, transparentní a spravedlivé pro všechny kandidáty, však po uzávěrce tohoto
oznámení o výběrovém řízení nelze aktualizovat či opravit údaje prokazující splnění kritérií způsobilosti
a výběru.
Kandidáti mají v průběhu celého výběrového řízení právo na přístup k údajům o jejich hodnocení.
V zájmu ochrany důvěrnosti jednání a rozhodování výboru pro předběžný výběr a Rady guvernérů a
v zájmu ochrany práv a svobod ostatních kandidátů je přístup kandidátů omezen na jejich vlastní podání
a na ty části hodnocení, jež se jich týkají.
Kandidáti mají právo kdykoli se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

2
3

Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
Úř. věst. L 116, 4.5.2007, s. 64.
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