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Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku 

Hlavní trenéři české badmintonové reprezentace 

 

Český badmintonový svaz, z.s. (dále jen „ČBaS“) vypisuje na základě § 1772 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb. veřejnou soutěž na obsazení pozic hlavních trenérů české badmintonové 

reprezentace (kategorie U17, kategorie U19 a kategorie dospělých) za níže uvedených podmínek. 

Hlavní trenéři ve spolupráci s asistenty vedou jednotlivé výběry s cílem úspěšné reprezentace 

České republiky, především na vrcholných akcích (olympijské hry, mistrovství světa, 

mistrovství Evropy apod.).   

  

I. Identifikační údaje zadavatele:  

a. Název: Český badmintonový svaz, z.s., 

b. Sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, 

c. IČO: 00540099, 

d. Předseda: Ing. Martin Osička 

 

II. Předpokládaný základní rozsah práce:  

a. Hlavní trenér reprezentace U17:  

i. Období: od 1. 10. 2018 (případně po dohodě v jiném termínu) – předpoklad 

do 31. 12. 2019 (resp. do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se 

uskuteční Mistrovství Evropy U17 2019) 

ii. Hlavní cíl: příprava reprezentačního týmu kategorie U17 a jeho úspěch  

na Mistrovství Evropy U17 v roce 2019 

iii. Účast na reprezentačních akcích (turnaje a kempy), předpokládaný rozsah 

práce 8 – 12 akcí v kalendářním roce po dobu 3 – 5 dnů (turnaje a kempy 

v průběhu roku; sledování hráčů), resp. předpokládaný delší pobyt na kempu 

v červenci/srpnu a během MEJ U17    

iv. Spolupráce s hráči, jejich trenéry a rodiči 

v. Spolupráce s týmem TMK (vedení TMK, asistenti trenéra, realizační tým 

reprezentace) 

vi. Odměny/náhrady/diety: dle předpisů TMK (odměna 1.700,- Kč / den atd.), 

příp. dle dohody s navrhovatelem v návaznosti na podanou nabídku  

b.  Hlavní trenér reprezentace U19:  

i. Období: od 1. 10. 2018 (případně po dohodě v jiném termínu), popřípadě  

po dohodě k 1. 12. 2018 – předpoklad do 31. 12. 2020 (resp. do konce měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém se uskuteční Mistrovství Evropy U19 

2020) 

ii. Hlavní cíl: příprava reprezentačního týmu kategorie U19 a jeho úspěch  

na Mistrovství Evropy U19 v roce 2020 

iii. Účast na reprezentačních akcích (turnaje a kempy), předpokládaný rozsah 

práce 8 – 12 akcí v kalendářním roce po dobu 3 – 5 dnů (turnaje a kempy 

v průběhu roku; sledování hráčů), resp. předpokládaný delší pobyt na kempu 

v červenci/srpnu a během MEJ U19 

iv. Spolupráce s hráči, jejich trenéry a rodiči 

v. Spolupráce s týmem TMK (vedení TMK, asistenti trenéra, realizační tým 

reprezentace) 
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vi. Odměny/náhrady/diety: dle předpisů TMK (odměna 1.700,- Kč / den atd.)  

příp. dle dohody s navrhovatelem v návaznosti na podanou nabídku 

c. Hlavní trenér dospělé reprezentace:  

i. Období: od 1. 10. 2018 (případně po dohodě v jiném termínu) – do 31. 8. 

2020  

ii. Hlavní cíl: příprava reprezentačního týmu dospělých a jeho úspěch na akcích 

(olympijské hry, mistrovství Evropy, mistrovství světa, Evropské hry, soutěže 

družstev) 

iii. Účast na reprezentačních akcích (turnaje a kempy), předpokládaný rozsah 

práce 8 – 12 akcí v kalendářním roce po dobu 4 – 5 dnů (turnaje a kempy 

v průběhu roku; sledování hráčů) 

iv. Spolupráce s hráči, jejich trenéry a rodiči 

v. Spolupráce s týmem TMK (vedení TMK, asistenti trenéra, realizační tým 

reprezentace) 

vi. Odměny/náhrady/diety: dle předpisů TMK (odměna 1.700,- Kč / den atd.), 

příp. dle dohody s navrhovatelem v návaznosti na podanou nabídku 

 

III. Povinný obsah nabídky:  

a. Rozsah nabídky: 

i. Přesná identifikace navrhovatele (jméno, příjmení, bydliště, IČO, DIČ, 

kontaktní údaje – telefon, email), 

ii. doložení osobního a trenérského CV, se zaměřením na trenérskou činnost  

za poslední tři roky (2016 – 2018), 

iii. uvedení úrovně znalosti anglického (případně jiného světového) jazyka, 

iv. uvedení platebních podmínek (pakliže by měly být nad rámec vnitřního 

předpisu TMK), 

v. má-li navrhovatel podnikatelské oprávnění k trenérské činnosti, prokáže jej 

předložením alespoň prosté kopie živnostenského listu 

vi. předložení koncepce práce s reprezentačním týmem (počet vybraných hráčů 

na turnaje/kempy, počet kempů a délka, způsob spolupráce 

s osobními/klubový trenéry, jmenný návrh asistentů, rozdělení podílu práce 

s týmem – hlavní trenér a asistenti atd.). 

b. Prohlášení navrhovatele, že je svou nabídkou vázán ode dne jejího podání  

do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zadavatelem. 

c. Případné doplňující informace k předmětu nabídky. 

 

IV. Náležitosti nabídky:  

a. Nabídka bude předložena v písemné formě a v českém jazyce, 

b. nabídka musí být podána jako celek, jednotlivé listy musí být spolu pevně spojeny,  

c. nabídka bude podepsána. 

 

V. Zadavatel nevylučuje možnost podání variantních nabídek (trenérské obsazení více kategorií). 

 

VI. Nabídka bude doručena nejpozději dne 20. 8. 2018 do 12:00 na sekretariát ČBaS (Zátopkova 

100/2, Břevnov, 169 00 Praha), a to v zalepené obálce, opatřené nápisem „NEOTEVÍRAT – 

HLAVNÍ TRENÉŘI ČESKÉ BADMINTONOVÉ REPREZENTACE“.  
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VII. Nabídku lze zařadit do soutěže pouze tehdy, splňuje-li tato nabídka podmínky soutěže. 

 

VIII. Hlavní hodnotící kritéria:  

a. dosavadní práce/výsledky,  

b. kvalitativní obsah předložené koncepce,  

c. platební podmínky, 

d. výhodou znalost anglického (případně jiného světového) jazyka.  

Hodnocení nabídek provede TMK ČBaS. Zadavatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu 

nejlépe vyhovuje. Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky, pokud mu 

žádná z podaných nabídek nebude plně vyhovovat.  

 

IX. Výsledky soutěže budou oznámeny všem navrhovatelům, kteří se soutěže zúčastnili 

nejpozději do 10. 9. 2018. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí  

na soutěži, ani na vrácení nabídky a podkladů s ní předaných. 

 

X. Navrhovatel, kterého vybere TMK ČBaS, je povinen uzavřít s ČBaS písemnou smlouvu. 

Smlouva bude podepsána v českém jazyce. 

 

XI. Zadavatel má právo provést zrušení veřejné soutěže nebo změnu uveřejněných podmínek, 

změnu nebo zrušení pak uveřejní stejným způsobem, jako vyhlásil tuto soutěž. Zadavatel není 

odpovědný za škody jakékoliv povahy včetně ztráty zisku ve vztahu ke zrušení zadávacího 

řízení veřejně soutěže. 

 

XII. Jestliže některé ustanovení upravující podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku bude 

nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným nebo neúčinným, zůstává platnost nebo 

účinnost ostatních ustanovení nedotčena. 

 

XIII. Tato veřejná soutěž je veřejnou soutěží dle platných právních předpisů. Podáním nabídky 

vyjadřuje navrhovatel svou plnou akceptaci těchto podmínek a další jednání ČBaS je v dobré 

víře s touto skutečností. 

 

V Praze dne 20. 6. 2018 

 

 

Ing. Martin Osička,    JUDr. Josef Rubáš, 

předseda ČBaS     předseda TMK ČBaS         


