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Český svaz jachtingu 
Výběrové řízení na pozice: 

1. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist 

2. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser 

Radial 

3. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního centra mládeže 

(mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X 

4. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er 

 

Otevíraní obálek 

Komise pro otevírání obálek se sešla ve čtvrtek 11. 4. 2019 v salónku YC CERE v Praze-Podolí ve 

složení Jan Kraus, Milan Páleníček, Tomáš Musil, Veronika Kozelská Fenclová, Radim Vašík, Karel 

Bauer. 

Otevírání obálek bylo zahájeno v 16:30. Před otevřením každé obálky byla zkontrolována její 

neporušenost, po otevření obálky byla vždy zkontrolována kompletnost, zda přihláška do výběrového 

řízení obsahuje veškeré požadované (nedílné) součásti v souladu s výzvou k výběrovému řízení ze dne 

5. 2. 2019. 

Dle vypsané pozice, na kterou se uchazeč hlásí a následně dle pořadí podání přihlášky byly žádosti 

seřazeny následujícím způsobem: 

1. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist 

1.1. Nikol Staňková 

1.2. Michal Kučera 

1.3. Antonín Mrzílek 

1.4. Ondřej Vachel 

2. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial 

2.1. Štěpán Novotný 

2.2. Johana Rozlivková 

2.3. Michal Smolař 

3. Trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního centra mládeže (mládež 

do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X 

3.1. Karel Lavický 

4. Trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er 

4.1. David Křížek 

4.2. Johana Nápravníková Kořanová 

Bylo konstatováno, že všechny žádosti byly doručeny na ČSJ v předepsaném termínu, tj. do pátku 

29. 3. 2019 do 12:00 hod. 

Při kontrole kompletnosti byly zjištěny následující nedostatky: 

1. Uchazeč 1.4. Ondřej Vachel nedoložil kopii řidičského oprávnění a průkazu vůdce malého 

plavidla, z dalších dokumentů žadatele vyplývá, že je uchazeč 1.4. vlastníkem požadovaných 

oprávnění. Uchazeč 1.4. Ondřej Vachel není z dalšího hodnocení vyloučen, pokud však bude 
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vybrán na pozici trenéra, bude uchazeč k doložení kopií vyzván dodatečně a pokud nebudou 

kopie řidičského průkazu a kopie průkazu vůdce malého plavidla doloženy, bude z výběrového 

řízení vyloučen dodatečně. 

2. Uchazeč 2.3. Michal Smolař nedoložil kopii průkazu vůdce malého plavidla, ale pouze kopii 

s největší pravděpodobností již neplatného chorvatského oprávnění pro vedení plavidel. Uchazeč 

2.3. Michal Smolař není z dalšího hodnocení vyloučen, pokud však bude vybrán na pozici trenéra, 

bude uchazeč k doložení kopie vyzván dodatečně a pokud nebude kopie průkazu vůdce malého 

plavidla doložena, bude z výběrového řízení vyloučen dodatečně. 

U ostatních žádostí nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Závěr komise pro otevírání obálek: Všechny žádosti budou předány hodnotící komisi k dalšímu 

hodnocení. 

Otevírání obálek skončilo v 17:15 

 

Hodnocení došlých žádostí 

Hodnotící komise se sešla ve čtvrtek 11. 4. 2019 v salónku YC CERE v Praze-Podolí ve složení Jan 

Kraus, Milan Páleníček, Tomáš Musil, Veronika Kozelská Fenclová, Radim Vašík, Karel Bauer. 

První jednání hodnotící komise bylo zahájeno v 17:15. 

Jednotliví členové hodnotící komise přečetli došlé žádosti. Následně probíhala diskuze nad 

jednotlivými kandidáty a srovnávání kandidátů, kteří se hlásili na stejnou pozici. V rámci srovnávání 

kandidátů byla zvažována následující kritéria, která byla definována jako požadavky v rámci vypsání 

výběrového řízení: 

̶ zkušenosti se závodním jachtingem v mezinárodním měřítku 

̶ zkušenosti závodní a trenérské s danou lodní třídou 

̶ komunikační schopnosti vč. jazykové vybavenosti 

̶ mezinárodní zkušenosti a kontakty v oblasti trimu a techniky jízdy 

 

Jako první byli hodnoceni kandidáti na pozici 3. trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 

let) a Sportovního centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a 

RS:X. Na tuto pozici byla doručena jedna přihláška. Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a 

uzavřít smlouvu na pozici trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 let) a Sportovního 

centra mládeže (mládež do 15 let a 15-18/23 let) – lodní třída Bic Techno 293 a RS:X s kandidátem 

3.1. Karel Lavický. Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ zvážit při uzavírání smlouvy zkrácený úvazek 

s tímto kandidátem vzhledem k jeho vytíženosti v rámci jeho plánované OH kampaně. 

 

Jako druzí byli hodnoceni kandidáti na pozici 4. trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 

let) – lodní třída 29er. Na tuto pozici byly doručeny dvě přihlášky. Diskuzí nad přihláškami obou 

kandidátů hodnotící komise jednohlasně dospěla k následujícímu pořadí: 

1. David Křížek 

2. Johana Kořanová Nápravníková 
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Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a uzavřít smlouvu na pozici trenér Sportovního centra 

mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída 29er s kandidátem 4.1. David Křížek. 

Následně opustil jednání hodnotící komise Tomáš Musil, hodnotící komise dále pokračovala v pěti 

členném složení. 

Jako třetí byli hodnoceni kandidáti na pozici 1. trenér Sportovního střediska mládeže (mládež do 15 

let) – lodní třída Optimist. Na tuto pozici byly doručeny čtyři přihlášky. Diskuzí nad přihláškami všech 

čtyř kandidátů hodnotící komise dospěla k následujícímu pořadí (pořadí 3.-4. místo jednohlasně, 

pořadí mezi 1. a 2. místem 4 pro Antonína Mrzílka, 1 pro Nikol Staňkovou): 

1.  Antonín Mrzílek 

2.  Nikol Staňková 

3.-4. Michal Kučera, Ondřej Vachel 

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a uzavřít smlouvu na pozici Sportovního střediska 

mládeže (mládež do 15 let) – lodní třída Optimist s kandidátem 1.3. Antonín Mrzílek. 

 

Jako čtvrtí byli hodnoceni kandidáti na pozici 1. trenér Sportovního centra mládeže (mládež 15-18/23 

let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial. Na tuto pozici byly doručeny tři přihlášky. Diskuzí nad 

přihláškami všech tří kandidátů hodnotící komise jednohlasně dospěla k následujícímu pořadí: 

1. Štěpán Novotný 

2. Michal Smolař 

3. Johana Rozlivková 

Hodnotící komise doporučuje VV ČSJ vybrat a uzavřít smlouvu na pozici Sportovního centra 

mládeže (mládež 15-18/23 let) – lodní třída Laser 4.7 a Laser Radial s kandidátem 2.1. Štěpán 

Novotný. 

 

První jednání hodnotící komise skončilo v 18:30 hod. 

 

Zapsal: Radim Vašík 


