
 

 

Výzva externím odborníkům k vyjádření zájmu o jmenování do funkce člena správní revizní 
komise Evropské centrální banky (Frankfurt nad Mohanem, Německo) 

 

1. Úvod 

Nařízení Rady (EU) č. 1024/20131 zřizuje na základě čl. 127 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 

jednotný mechanismus dohledu. Jednotný mechanismus dohledu je tvořen Evropskou centrální bankou 

(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. ECB odpovídá za 

celkové fungování jednotného mechanismu dohledu. 

Podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 ECB ustavila správní revizní komisi pro účely provádění 

vnitřního správního přezkumu na základě žádosti o přezkum, pokud jde o rozhodnutí přijatá ECB při 

výkonu pravomocí, které jí jsou svěřeny nařízením (EU) č. 1024/2013. V současné době je volné místo 

člena správní revizní komise. 

ECB proto činí tuto výzvu k vyjádření zájmu o jmenování jednoho člena správní revizní komise v souladu 

s článkem 4 rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/16.2 

 

2. ECB a její správní revizní komise 

Správní revizní komise je nedílnou součástí jednotného mechanismu dohledu. Každá fyzická nebo 

právnická osoba může v případech uvedených v čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1024/2013 požádat 

o přezkum rozhodnutí ECB přijatého podle uvedeného nařízení, které jí je určeno nebo které se jí přímo 

nebo nepřímo týká, s výjimkou rozhodnutí, jež přijímá Rada guvernérů ECB podle čl. 24 odst. 7 

uvedeného nařízení. 

 

3. Složení správní revizní komise 

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 je správní revizní komise složena z pěti osob 

a dvou náhradníků, jež se těší vysoké vážnosti v odborných kruzích. Správní revizní komise disponuje 

dostatkem zdrojů a odborných znalostí k tomu, aby mohla posuzovat výkon pravomocí ECB podle 

nařízení (EU) č. 1024/2013. Členy správní revizní komise a dva náhradníky jmenuje ECB na funkční 

období pěti let, které může být jednou prodlouženo; členové a náhradníci jednají nezávisle a ve veřejném 

zájmu. 

Náhradníci členy správní revizní komise dočasně nahradí v případě jejich dočasné neschopnosti 

                                                      
1  Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly 

týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 
29.10.2013, s. 63). 

2  Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/16 ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a 
pravidlech jejího fungování (Úř. věst. L 175, 14.6.2014, s. 47). 
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vykonávat funkci, úmrtí, vzdání se nebo odvolání z funkce nebo jsou-li v souvislosti s konkrétní žádostí 

o přezkum dány důvodné a závažné obavy, zda nedochází ke střetu zájmů, např. má-li člen správní 

revizní komise soukromý či osobní zájem, který může ovlivnit či zřejmě ovlivnit nestranné a objektivní 

plnění jeho povinností. 

Členy správní revizní komise a jejich náhradníky navrhuje do funkce po konzultaci s Radou dohledu 

Výkonná rada a jmenuje je Rada guvernérů ECB. Rada guvernérů rovněž stanovila podmínky pro 

jmenování členů a náhradníků správní revizní komise. 

 

4. Kvalifikace a zkušenosti členů správní revizní komise a jejich náhradníků 

V souladu s čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013 jsou členové a náhradníci členů správní revizní 

komise vybíráni na základě jejich vysoké vážnosti v odborných kruzích a na základě toho, že v oblasti 

bankovnictví nebo jiných finančních služeb prokázali příslušné znalosti a profesní zkušenosti na 

dostatečně vysoké úrovni, včetně zkušeností z oblasti dohledu. Z výběru jsou vyloučeni současní 

zaměstnanci ECB, jakož i současní zaměstnanci příslušných orgánů nebo jiných orgánů, institucí 

a subjektů členských států nebo Unie, kteří jsou zapojeni do plnění úkolů svěřených ECB nařízením (EU) 

č. 1024/2013. Členové a náhradníci členů správní revizní komise nesmí vykonávat žádnou jinou činnost 

v oblasti bankovnictví nebo financí, která by mohla zapříčinit střet zájmů a omezit jejich způsobilost 

přezkoumávat rozhodnutí. Měli by se rovněž zdržet činností, které by z pohledu třetích osob mohly být 

vnímány jako institucionální střet zájmů. To zahrnuje členství v externích poradních orgánech nebo 

správních přezkumných orgánech jiných orgánů, institucí a subjektů Unie. Musí být v krátké lhůtě 

k dispozici za účelem projednání žádostí o přezkum rozhodnutí ECB. 

Jmenování člena správní revizní komise proběhne tak, aby byla v rámci možností zajištěna odpovídající 

zeměpisná rovnováha a rovnováha v zastoupení mužů a žen ze všech členských států. 

Podané přihlášky ECB vyhodnotí na základě vzájemného porovnání. Zohlední zejména tato kritéria: 

a) Kritéria výběru 

Uchazeči musí mít všechny tyto dovednosti a schopnosti: 

— velmi dobrá znalost a pochopení právních předpisů Unie v oblasti bankovnictví a jiných 

finančních služeb, 

— velmi dobrá znalost a pochopení fungování bankovního sektoru, 

— velmi dobrá znalost a pochopení postupů v oblasti dohledu a soudní praxe v souvislosti 

s odvolacím řízením v oblasti dohledu. 

Značnou výhodou kromě toho je, pokud uchazeči mají tyto dovednosti a schopnosti: 

— zkušenosti z oblasti dohledu nad bankovním sektorem nebo zkušenosti s právní prací týkající se 

dohledu, 

— podrobná znalost orgánů Unie a rozhodovacích procesů Unie, jakož i jiných evropských 

a mezinárodních procesů, které jsou významné pro činnost ECB, a zejména jednotného 

mechanismu dohledu, 

— podrobná znalost úkolů a fungování ECB, a zejména jednotného mechanismu dohledu. 

b) Kritéria způsobilosti 
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Uchazeči musí splňovat všechna následující kritéria způsobilosti (k datu uzávěrky pro podání přihlášek). 

Musí: 

— být státními příslušníky členského státu Unie a musí požívat občanská práva v plném rozsahu, 

— ovládat anglický jazyk na pokročilé úrovni a musí být prokazatelně schopni koncipovat 

dokumenty a prezentovat informace, 

— mít dobrou znalost nejméně jednoho dalšího úředního jazyka Unie. 

Znalost dalších úředních jazyků Unie na pokročilé nebo dobré úrovni je výhodou. 

Uchazeči nesmějí být v současné době členy Rady dohledu ECB ani tuto pozici nezastávali nejméně 

v období jednoho roku před datem uzávěrky pro podání přihlášek.  

 

5. Odměna 

Úspěšný uchazeč bude dostávat odměnu odpovídající úkolům, které mu byly svěřeny. 

 

6. Jmenování 

Výběrové řízení se provádí v souladu s nařízením (EU) č. 1024/2013 a pravidly fungování správní revizní 

komise. Člen správní revizní komise je Radou guvernérů ECB jmenován k osobnímu výkonu funkce, 

a proto nesmí svými úkoly pověřit jiného člena nebo třetí osobu. 

 

7. Rezervní seznam 

Výběrová komise může zařadit vhodné uchazeče na rezervní seznam, z něhož mohou být v budoucnu 

jmenováni na podobné pozice. V případě zařazení na seznam budou uchazeči odpovídajícím způsobem 

informováni. Rezervní seznam bude platný po dobu pěti let od jmenování člena správní revizní komise a 

v případě volného místa jej lze použít ke jmenování člena nebo náhradníka. 

 

8. Nezávislost a prohlášení o závazcích a zájmech 

Člen správní revizní komise bude jednat nezávisle a ve veřejném zájmu. K tomuto účelu musí učinit 

veřejné prohlášení o závazcích a veřejné prohlášení o zájmech, v němž uvede jakékoli přímé nebo 

nepřímé zájmy, které by mohly být na újmu jeho nezávislosti, nebo že žádné takové zájmy neexistují. 

Musí rovněž prohlásit, že bude dodržovat pravidla týkající se zachování důvěrnosti. 

 

9. Prohlášení o ochraně osobních údajů 

ECB bude veškeré osobní údaje uchazečů zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2018/17253. Týká se to zejména důvěrnosti a bezpečnosti uvedených údajů. Správcem 

zpracování osobních údajů souvisejících s účastí ECB ve výběrovém řízení na základě této výzvy 

                                                      
3  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39). 
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k vyjádření zájmu bude generální ředitel ECB pro právní služby. Účelem tohoto zpracování údajů je 

organizace výběru a jmenování člena správní revizní komise. Veškeré osobní údaje budou zpracovávány 

výhradně pro tento účel. 

Příjemci osobních údajů uchazečů budou členové výběrové komise, Výkonné rady ECB a Rady dohledu 

ECB a členové Rady guvernérů ECB. 

ECB může údaje úspěšného uchazeče uchovávat po dobu pěti let od skončení jeho funkčního období. 

V případě neúspěšných uchazečů 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. 

Uchazeči 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 uchazeče, však po uzávěrce této výzvy 

k vyjádření zájmu nelze aktualizovat či opravit údaje prokazující splnění kritérií způsobilosti a výběru. 

Uchazeči mají v průběhu celého výběrového řízení právo na přístup k údajům o jejich hodnocení. 

V zájmu ochrany důvěrnosti jednání a rozhodování výběrové komise, Výkonné rady ECB, Rady dohledu 

ECB a Rady guvernérů a v zájmu ochrany práv a svobod ostatních uchazečů je přístup uchazečů 

omezen na jejich vlastní podání a na ty části hodnocení, jež se jich týkají. 

Uchazeči mají právo kdykoli se obrátit na evropského inspektora ochrany údajů. 

Jméno člena správní revizní komise jmenovaného na základě tohoto postupu bude po jeho jmenování 

zveřejněno na internetových stránkách ECB. 

 

10. Postup pro podání přihlášky 

Za platné se považují pouze přihlášky, které jsou podány v souladu s níže uvedeným postupem a které 

obsahují toto: 

— vyplněný formulář přihlášky, který je k dispozici na: http://www.ecb.europa.eu 

— aktuální životopis (doporučuje se vzor evropského životopisu, který lze stáhnout z týchž 

internetových stránek). 

Přihlášky musí být podány nejpozději ve lhůtě 21 kalendářních dnů od zveřejnění této výzvy k vyjádření 

zájmu v Úředním věstníku Evropské unie. Přihlášky lze podávat doporučenou poštou či soukromou 

kurýrní službou, přičemž poštovní razítko nebo datum na stvrzence vystavené kurýrní službou je 

dokladem o dodržení výše uvedené lhůty pro podání přihlášky. ECB však nebude brát v úvahu přihlášky, 

které jí budou doručeny 10 kalendářních dnů po uplynutí uvedené lhůty. Přihlášky musí být podány na 

adresu: 

European Central Bank, Director General Legal Services, 60640 Frankfurt, Germany 

Přihláška musí být uchazečem vlastnoručně podepsána. 

K přihláškám podaným po výše uvedené lhůtě nebo jiným než výše uvedeným způsobem (např. faxem) 

se nepřihlíží. Nejasné nebo neúplné přihlášky nebudou posuzovány. Za účelem usnadnění průběhu 

výběrového řízení bude veškerá komunikace s uchazeči týkající se této výzvy k vyjádření zájmu vedena 

v angličtině. 

http://www.ecb.europa.eu/
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Uchazeči jsou povinni bezodkladně písemně uvědomit ECB o jakékoli změně své osobní situace nebo 

adresy, tak aby jejich přihláška mohla být aktualizována. 

Všichni uchazeči, kteří se přihlásili na základě této výzvy k vyjádření zájmu, budou informováni 

o výsledku výběrového řízení a procesu jmenování. 


