
ČBF - Oblast Jižní Morava, Vídeňská 

E-mail: stk-jm@cz.basketbal |+ 420

Výběrové řízení na pozice oblastního trenéra
 
Výbor ČBF JM vyhlašuje výběrové řízení na místo oblastního trenéra
dobí březen-prosinec 2023. 
 

Přihlášky do výběrového řízení v předepsaném formátu (viz. příloha) mohou uchazeči posílat ne
později do 17.02.2023 na e-mailovou adresu 
 

Náplň činnosti: 
 

1. Podpora klubů basketbalu dívek v
2. Podpora rozvoje hráček v Oblasti
3. Podpora vzdělávání a rozvoje trenérů dívek v
4. Školení TBI, TBII, TBIII, semináře, webináře
5. Propojení činnosti OT s reprezentačními výběry dívek
6. Metodická a odborná činnost pro kluby a trenéry dívčí složky

 
Finanční odměna: 
 

Max. 30.000,- Kč/měsíc, přičemž rozsah jeho činnosti musí činit minimálně polovinu stanovené 
týdenní pracovní doby dle § 79 zákoníku práce.
pie bankovního výpisu o úhradě činnosti oblastního 
Náklady na dopravu max. 9.000,
veřejné dopravy ve výši prokázané příslušným dokladem (jízdenkou, účtenkou) a při použití oso
ního automobilu ve výši určené p
dy“ Ekonomické směrnice ČBF. 
 

Uchazeč musí v přihlášce doložit splnění následujících podmínek
 

1. Osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje
2. Dosaženou úroveň trenérské licence (min.TB 
3. Aktuální trenérská pozice 
4. Trenérská praxe u mládeže 
5. Prohlášení o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajů
 
Na základě přihlášených uchazečů Výkonný výbor ČBF JM rozhodne o obsazení 
20.02.2023. 

 
 
V Brně, dne 30.01.2023  

 Oblast Jižní Morava

Vídeňská 470/9, 639 00 Brno | IČ: 22709339

|+ 420 602 532 751| 

 

Výběrové řízení na pozice oblastního trenéra-

Výbor ČBF JM vyhlašuje výběrové řízení na místo oblastního trenéra-metodika

řízení v předepsaném formátu (viz. příloha) mohou uchazeči posílat ne
mailovou adresu stk-jm@cz.basketball 

Podpora klubů basketbalu dívek v Oblasti 
hráček v Oblasti 

Podpora vzdělávání a rozvoje trenérů dívek v Oblasti 
Školení TBI, TBII, TBIII, semináře, webináře ve spolupráci s ČBF 

reprezentačními výběry dívek 
Metodická a odborná činnost pro kluby a trenéry dívčí složky 

přičemž rozsah jeho činnosti musí činit minimálně polovinu stanovené 
týdenní pracovní doby dle § 79 zákoníku práce. Ke každé vystavené faktuře musí být doloženy k
pie bankovního výpisu o úhradě činnosti oblastního trenéra – metodika a výkaz
Náklady na dopravu max. 9.000,- Kč/měsíc. Výše nákladů na dopravu bude stanovena při použití 
veřejné dopravy ve výši prokázané příslušným dokladem (jízdenkou, účtenkou) a při použití oso
ního automobilu ve výši určené pro funkcionáře a členy ČBF dle čl. 2 přílohy č. 1 „Cestovní náhr

Uchazeč musí v přihlášce doložit splnění následujících podmínek:

1. Osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje 
licence (min.TB - III) 

5. Prohlášení o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajů 

Na základě přihlášených uchazečů Výkonný výbor ČBF JM rozhodne o obsazení 

  JUDr. Petr Vrážel, v.r. 
předseda VV ČBF JM 

Oblast Jižní Morava 

IČ: 22709339 |   

-metodika 
metodika dívčí složky pro ob-

řízení v předepsaném formátu (viz. příloha) mohou uchazeči posílat nej-

přičemž rozsah jeho činnosti musí činit minimálně polovinu stanovené 
musí být doloženy ko-

metodika a výkaz činnosti. 
Kč/měsíc. Výše nákladů na dopravu bude stanovena při použití 

veřejné dopravy ve výši prokázané příslušným dokladem (jízdenkou, účtenkou) a při použití osob-
ro funkcionáře a členy ČBF dle čl. 2 přílohy č. 1 „Cestovní náhra-

: 

Na základě přihlášených uchazečů Výkonný výbor ČBF JM rozhodne o obsazení této pozice dne 


