
 

 

Český svaz jachtingu  
vypisuje výběrové řízení na pozici: 

• Trenér Sportovního střediska mládeže - SPS (mládež do 15 let) a 
Sportovního centra mládeže - SCM (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – 
lodní třída Techno 293 a RS:X  

Náplň práce:  

1. Připravuje plán akcí SCM/SPS na sezónu (období říjen až prosinec 
následujícího roku), který předkládá v září daného roku k posouzení 
příslušnou komisí Sportovního úseku ČSJ (SÚ), a ta jej následně postupuje 
Výkonnému výboru ČSJ (VV ČSJ) ke schválení na jeho říjnovém zasedání. 
Při přípravě plánu akcí se řídí zásadami uvedenými ve směrnici C22 – 
Koncepce podpory a rozvoje jachtingu včetně příloh, dostupné online na: 
https://www.sailing.cz/dokumenty. 

2. Sleduje adepty na zařazení a navrhuje příslušné komisi SÚ zařazení 
závodníků do SPS/SCM a do reprezentačních družstev ČSJ.  

3. Spolupracuje se závodníky a jejich osobními trenéry na přípravě 
individuálního plánu na sezónu.  

4. Navrhuje pravidla hodnocení členů, hodnotí členy SCM a SpS 
5. Jednou měsíčně podává příslušené komisi SÚ písemnou zprávu o činnosti 

SPS/SCM a hodnocení členů SPS/SCM.  
6. Spolupracuje s osobními, klubovými příp. třídovými trenéry a kondičním 

trenérem ČSJ.  
7. Předkládá návrh na případné poskytnutí sportovního materiálu ČSJ.  
8. Pravidelně komunikuje s rodiči závodníků a sleduje i jejich aktivity mimo 

tréninkový proces (studijní výsledky, zájmová činnost).  
9. Pravidelně a průběžně komunikuje s PR ČSJ a aktivně spolupracuje na 

prezentaci SPS, SCM a vede své svěřence k sebeprezentaci na sociálních 
sítích a v médiích. 

10. Sleduje a vyhodnocuje plnění tréninkových plánů (deníků) jednotlivých 
závodníků.  

11. Navrhuje nominace závodníků na jednotlivé významné závody a akce.  
12. Navrhuje využití finančních i materiálních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

ČSJ na přímou podporu členů SCM/SPS.  
13. Je odpovědný za efektivní využívání finančních prostředků SPS/SCM. 
14. Spolupracuje s komisemi SÚ (KTM, KVS, KMR, TMK) a ČWA.  

Požadujeme:  

• licence trenér B (trenér II.třídy) v jachtingu (možno doložit až při podpisu 
smlouvy), 

• platný řidičský průkaz minimálně B+E, 
• platný průkaz Vůdce malého plavidla minimálně kategorie M, 
• zkušenosti závodní a trenérské v národním a mezinárodním měřítku 

(zkušenosti v oblasti windsurfingu výhodou), 



 

 

• schopnost komunikace v anglickém jazyce slovem i písmem (zahraniční 
závody, zahraniční trenéři atd.), 

• mezinárodní zkušenosti a kontakty v oblasti trimu a techniky jízdy v lodní třídě 
Techno 293 a RS:X výhodou, 

• dobré komunikační a organizační schopnosti, 
• minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitou. 

Nabízíme:  

• bezplatné zapůjčení svazového auta a motorového člunu VSR s vlekem pro 
účel výkonu funkce trenéra SpS/SCM Techno 293 a RS:X, 

• roční odměnu 390.000 Kč za min. 100 dní na vodě. Objem může být snížen 
objednatelem o 20 %, 

• finanční prostředky až do výše stanovené rozpočtem ČSJ (cca 375.000 Kč) 
ročně na úhradu nákladů̊ (ubytování, cestovné, stravné, služby) související s 
akcemi dle ročního tréninkového plánu přípravy a výkonu uvedené náplně 
práce,  

• flexibilní pracovní dobu, 
• smlouvu na období 1. 8. 2020 – 30. 9. 2021 s výpovědní ́dobou 3 měsíce, 

v případě oboustranné spokojenoti její automatické prodloužení do 30.9.2024.  

Forma kontraktu: obchodní vztah (uchazeč může být OSVČ nebo společnost). 

 

Informace pro uchazeče k podání přihlášky do výběrového řízení:  

Přihlášku do výběrového řízení zašlete písemně nebo předejte osobně po dohodě s 
generální sekretářkou ČSJ paní Danou Dvořákovou (tel. +420 604 186 733) na 
adresu Český svaz jachtingu, Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha v 
zapečetěné obálce s označením „Výběrové řízení - TRENÉR“. Na uvedenou adresu 
musí být přihláška doručena nejpozději do pondělí 13. 7. 2020 do 12:00 hod. SELČ. 

Nedílnou součástí přihlášky jsou:  

• Životopis obsahující  
o jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní 

adresa, telefonní kontakt, emailová adresa 
o pracovní zkušenosti, 
o dosažené vzdělání, 
o zkušenosti s trénováním a organizací tréninků. 

• Potvrzení o kvalifikaci trenér licence B (trenér II. třídy) v jachtingu, anebo 
potvrzení o studiu právě probíhajícího rekvalifikačního kurzu. 

• Prostá kopie řidičského průkazu (min. B+E) a průkazu vůdce malého plavidla 
(min. M) 

• Výpis z trestního rejstříku. 

• Motivační dopis ve kterém zodpoví na následující otázky: 
o jakým způsobem uchazeč plní všechny výše uvedené požadavky 

uvedené v odstavci „Požadujeme“ tohoto dokumentu, 
o proč se chce stát trenérem SCM / SpS, 



 

 

o co zatím na své cestě být trenérem uchazeč udělal, a s jakým 
výsledkem, 

o (dosavadní působení trenérské působení a dosažené výsledky) 
o jak si představuje ideální tréninkový den,co v něm dělají svěřenci a co 

dělá trenér, 
o příklad tréninkového dne s ohledem na aktivity svěřence a trenéra 
o jakým způsobem si představuje, že bude vybírat a hodnotit talentované 

sportovce,jak si představuje rámcový roční plán přípravy závodníků v 
rozsahu 100 dní na vodě. 

o příklad rámcového ročního plánu přípravy závodníků v rozsahu 100 dní 
na vodě.   

Nejpozději před podpisem smlouvy je nutné doložit: 

• Licence trenér B (trenér II.třídy) v jachtingu 

• Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ve formě prosté kopie. 

Pro vyhodnocení výběrového řízení a vypracování návrhu na výběr trenéra bude VV 
ČSJ jmenována hodnotící komise.  

VV ČSJ si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv změnit, zrušit nebo 

odmítnout všechny předložené nabídky.  

VV ČSJ rozhodne o jmenování trenéra na danou pozici se zřetelem na doporučení  
hodnotící komise. 

V Brně dne 18. června 2020  

 

 

 

Radim Vašík 

Předseda Českého svazu jachtingu 

 

 

  



 

 

Informace pro uchazeče o průběhu výběrového řízení:  

1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů: 
a. Za základní kvalifikační pravidla se považují: 

i. včasné podání přihlášky, 
ii. dodání všech informací a dokumentů požadovaných jako 

„nedílná součást přihlášky“. 
b. Nesplnění základních kvalifikačních předpokladů je důvodem pro 

vyřazení uchazeče z výběrového řízení. 
2. Hodnocení uchazečů 

a. Hodnotící komise provede hodnocení uchazečů na základě 
dokumentů, které byly součástí přihlášky.  

b. Maximální počet získaných bodů je 100. 
c. Hodnocení bude strukturováno následovně: 

i. dosažené vzdělání (max 15 bodů), 
ii. praxe (max 25 bodů), 
iii. motivační dopis (max 40 bodů), 
iv. preference ČWA a Techno 293 (max 20 bodů) 

d. Princip bodového hodnocení, 
i. V každé oblasti může uchazeč získat 0 až maximální počet 

bodů. 
ii. Uchazeč s nejlepším hodnocením v dané oblasti získá 

maximální počet bodů. Ostatní uchazeči získají proporčně méně 
bodů na základě relativního srovnání s nejlepší uchazečem 
v dané oblasti.  

 

Použité zkratky:  

• SÚ – Sportovní úsek 
• SPS – Sportovní středisko 
• SCM – Sportovní centrum mládeže  
• ČSJ – Český svaz jachtingu  
• KVS – Komise vrcholového sportu ČSJ  
• KTM – Komise talentované mládeže 
• KMR – Komise mládeže a rozvoje členské základny jachtingu  
• VV ČSJ – Výkonný výbor ČSJ  
• RD – Reprezentační družstvo ČSJ  
• RDJ – Reprezentační družstvo juniorů ČSJ  
• ČWA – Česká windsurfingová asociace 

  


