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Č. j. 2023-05-VR-TMK 

 

Určeno pro: 

Členská základna ČSKe 

 

Věc: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –  PŘEDSEDA TRENÉRSKO -METODICKÉ KOMISE 

ČSKe  

Český svaz karate vyhlašuje výběrové řízení na pozici předsedy Trenérsko-metodické 

komise ČSKe 

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ÚČAST VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: 

• Členství v ČSKe 

• Trenérská licence A 

• Trenérská praxe (více než 5 let) 

• Středoškolské vzdělání (VŠ vzdělání výhodou) 

• Manažersko–organizační schopnosti 

• Znalost světového jazyka (angličtina, němčina…) 

• Pozitivní přístup, leadership 

• Komunikační a motivační dovednosti 

• Ochota pracovat v týmu 

• Uživatelská znalost práce s výpočetní technikou 

• Uplatňování principů fair-play 

NÁPLŇ ČINNOSTI PŘEDSEDY TRENÉRSKO-METODICKÉ KOMISE ČSKe: 

• Správa databáze trenérů 

• Správa databáze zkušebních komisařů 

• Pořádání školení a doškolení trenérů 

• Pořádání školení zkušebních komisařů 

• Příprava metodických materiálů  

• Komunikace s krajskými TMK 

 

 

Odměna pro předsedu trenérsko-metodické komise ČSKe bude stanovena ekonomickou směrnicí 

ČSKe po schválení rozpočtu ČSKe pro daný kalendářní rok 

 

 
  

PREZIDIUM ČSKe 



 

 

Přihlášku do výběrového řízení je potřeba zaslat nejpozději do 20.2.2023 na e-mailovou adresu: 

vykonny.vybor@czechkarate.cz 

Přihlášení kandidáti budou kontaktováni a přesný čas jejich výběrového řízení jim bude upřesněn. 

Náležitosti přihlášky:  

jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, korespondenční 

adresa, (pokud se liší od adresy trvalého pobytu), telefonní číslo, e-mail, datum a podpis (viz 

zveřejněný vzor přihlášky). 

Povinné přílohy přihlášky:  

1. strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních odborných znalostech a 

dovednostech, a dále o dovednostech týkajících se sportovní činnosti; 

2. motivační dopis v rozsahu jedné strany A4, jehož součástí bude i vlastní vize činnosti 

komise a její navrhované složení 

3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad 

domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), 

4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, a všech stávajících licencí 

potřebných pro funkci a činnost v dané komisi 

 

S pozdravem 

Jiří Kotala 

Generální sekretář ČSKe 

 

V Praze dne 1. února 2023 
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