
 
  Český badmintonový svaz, z.s. 

 

 
Český badmintonový svaz vyhlašuje výzvu na obsazení pozice 

Hlavního trenéra/trenérky reprezentačního výběru U19 
 

Termín podání přihlášek: středa 21.12.2022 do 12 hodin 

Termín zahájení činnosti: leden 2023 

 

Stručné vymezení pracovní náplně: 

• přímá zodpovědnost za vedení a přípravu reprezentačního výběru U19 na MEJ U19 

2024 a jeho výsledky na dalších vrcholných akcí, např. MSJ2023. Ve spolupráci 

s dalšími trenéry (U23, dospělí) spoluzodpovědnost za fungování NC 

• organizování přípravných akcí, 

• osobní účast a přímá trenérská činnost na přípravných a sportovních akcí v tuzemsku i 

v zahraničí, (4xRC, 3xRV, 6ST)  

• aktivní spolupráce s osobními trenéry sportovců, popř. zákonnými zástupci, s trenérem 

dospělé reprezentace / popřípadě reprezentačního výběru U23, vedením NC 

• předpokládaný roční časový rozsah na akcí v tuzemsku i v zahraničí 4 RC, 3 RV, 6 ST 

 

Základní předpoklady a požadavky: 

• platná kvalifikace trenéra badmintonu minimálně II. trenérské třídy, 

• trenérská praxe s mládeží ve věku 17-19 let či dospělou kategorií minimálně 5 let 

(výhodou závodní a trenérské zkušenosti) 

• komunikační, organizační a analytické schopnosti, 

• schopnost samostatné i týmové práce v rámci TMK ČBaS, 

• schopnost se dále vzdělávat a doškolovat, 

• znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni, 

• řidičské oprávnění skupiny B, 

• uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Power Point, XPS...) 

• trestní bezúhonnost 

 

Uchazeč předloží: 

• profesní životopis 

o jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní údaje – 

telefon a e-mail, 

o dosažené trenérské vzdělání české i zahraniční, 

o další osvědčení o absolvování trenérského vzdělání, např. zahraniční stáže, 

vzdělávací programy apod. 
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o trenérská praxe – chronologie působení v klubech, projektech, či dalších 

trenérských aktivitách, 

o aktuální trenérská pozice, 

• koncepci činnosti reprezentačního výběru U19 na období 2023-2024, rozsah 1-3 

normostrany A4, v souladu se schváleným systémem péče o TM  

• návrh rámcového ročního plánu reprezentačního výběru U19 pro rok 2023, v souladu se 

schváleným systémem péče o TM  

 

Nabízíme: 

• flexibilní a kreativní práce v prostředí vrcholového badmintonu, v rámci schváleného 

systému péče o TM v badmintonu 

• prostor pro vlastní invenci, 

• smluvní vztah do 31.12.2023, s možnou opcí do 31.12.2024, 

• odměnu ve výši min. 3.000,-Kč/měsíc + denní odměna min. 2.600,- za vedení 

reprezentačního výběru na RC, RV a ST, na základě smluvního fakturačního vztahu 

 

Upozornění: 

ü ČBaS, si vyhrazuje právo: 

- zrušit tuto výzvu kdykoliv v jejím průběh nebo nevybrat žádného z uchazečů, 

- ověřit údaje v profesním životopise, 

- při komunikaci s uchazečem používat výhradně kontakt (email), který bude uveden 

v přihlášce. 

ü Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti na výzvě, ani na vrácení 

nabídky a podkladů s ní předaných. 

ü Uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR) pro účely této konkrétní 

výzvy. 

Ø Nabídky doručte poštou nebo osobně nejpozději do středy 21.12.2022 do 12:00 
hodin na adresu: Český badmintonový svaz, z.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – 

Strahov. 

Ø Nabídka uchazeče musí být podána jako celek, jednotlivé listy musí být spojeny a 

nabídka bude podepsána 

Ø Obálku označte v levém horním rohu – „Trenér/trenérka U19“ 

 

Případné dotazy zodpoví                                  Václav Drašnar – předseda TMK ČBaS

 drasnar@czechbadminton.cz 

 

V Dobrušce, dne 12.12.2022 


