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V Praze dne 18.10.2017 
 
 
 
Nabídka pozice asistent sportovního ředitele ČSS, z.s. 
 
 
 
Český střelecký svaz, z.s. nabízí pozici asistent sportovního ředitele. 
 
Požadujeme: 

- AJ slovem a písmem, druhý cizí jazyk výhodou; 
- Časovou flexibilitu; 
- Znalost práce na PC (Exel, Word, Outlook, PowerPoint, internet); 
- Organizační, administrativní a komunikační dovednosti; 
- Řidičský průkaz sk. B; 
- SŠ vzdělání. 

 
Nabízíme: 

- Práci na HPP; 
- Pracoviště – Praha; 
- Dodatková dovolená; 
- Víkendy volné; 
- Možnost dalšího vzdělávání; 
- Nástupní plat 33.000,- Kč + odměny 
- Nástup možný ihned. 

 
Životopis + foto zasílejte na e-mail streit@shooting.cz do 29. 10. 2017. 
 
 
 
 
 

 
 Jiří Streit v.r. 
 prezident ČSS, z.s. 
 mobil 775 661 890 
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Příloha: Pracovní náplň as.sportovního ředitele 

HLAVNÍ PRACOVNÍ ÚKOLY 

Funkce asistenta sportovního ředitele ČSS, z.s. je zřízena na základě potřeby 
zvládnutí organizačních a administrativních záležitostí, spojených s činností ve všech 
oblastech reprezentace. Týká se zejména výjezdů do zahraničí, výběru a přípravy 
sportovců v RSCM a ZVT, komunikace s příslušnými sportovními orgány v ČR (ČOV, MŠMT 
atd.), nákupů a evidence materiálu reprezentace (zadávání a specifikace materiálu pro 
nákupy) a celkové administrativy ve spolupráci se sportovním ředitelem. V případě 
nepřítomnosti sportovního ředitele je schopen přechodně sám zabezpečovat činnost 
reprezentace.  

 

K tomu plní zejména tyto úkoly: 

- zajišťuje nebo se podílí na vyřizování zahraničních výjezdů reprezentace. 
Koresponduje s pořadateli o startu závodníků ČR, zajišťuje dopravu a pobyt výpravy 
při soutěžích v zahraničí a zajišťuje informovanost účastníků výjezdů formou 
"Informace" a vybavování další nezbytné agendy k výjezdu, zvláště pojištění 
účastníků, celní formality pro vývoz zbraní, uvolnění účastníků ze zaměstnání vč. 
resortu vnitra a armády, seznamy pro vedoucího výjezdu včetně ubytování. 
Zabezpečuje finanční vybavení výpravy počínaje rozpočtem akce až po předání 
valut vedoucímu výpravy (včetně výběru potřebné hotovosti z banky a stanovení 
výše diet jednotlivých účastníků). Provádí kontrolu závěrečného vyúčtování akce. 
Registruje celkovou částku rozdělenou dle disciplín v příslušné části programu 
v počítači 

- připravuje podklady pro „Plán reprezentace“, spolupracuje při přípravě sportovní 
sezóny následujícího roku v tvorbě jednotlivých složek. Např. rozpočet 
mezinárodních styků, rozpočty činnosti RSCM, výdejky střeliva pro reprezentaci 
a RSCM, rozpočty nákupů materiálu včetně výběrových a poptávkových řízení 
a následného objednání schváleného materiálu, seznamy sportovců v RSCM 
a reprezentace 

- připravuje „Žádost o státní dotaci“ pro MŠMT, v řádných termínech nahlašuje 
dosažené výsledky na sledovaných soutěžích 

- spolupracuje při tvorbě kalendářního plánu reprezentace a při tvorbě směrnice pro 
ČP-KZR na následující rok 

- vede průběžnou evidenci nejlepších výsledků na ME, MS a OH formou tabulek, jež 
slouží k rozhodnutí o obsazení soutěží našimi střelci 

- vytváří a aktualizuje elektronickou databázi potřebných dokladů k výjezdům 
reprezentace (pasy, zbrojní průkazy, Evropské zbrojní průkazy, kopie technických 
průkazů zbraní – výrobní číslo, typ zbraně, pasové fotografie) 

- připravuje potřebné formuláře pro zajištění tuzemských a zahraničních akcí 
reprezentace 



- pečuje o program IS ČSS, z.s. a aktualizuje obsah databáze tohoto programu. 
Poskytuje potřebné údaje pro složky ČOV 

- zajišťuje potřebné náležitosti Akreditace ČSS u MŠMT ČR ke školení a vzdělávání 
trenérů sportovní střelby a spolupráci s FTVS UK Praha 

- spolupracuje s dalšími pracovníky ČSS, z.s., zejména při zajišťování M ČR, ČP-KZR 
a dalších významných akcí, pořádaných ČSS, z.s. 

- spolupracuje s předsedy komisí ČSS, z.s. při výběru a zabezpečení přípravy 
sportovních talentů. Dále spolupracuje na přípravě a školení trenérů 

- pečuje o další svěřený materiál v souladu s inventurou ČSS, z.s. 

- průběžně eviduje čerpání finančních prostředků na účast v soutěžích, společnou 
přípravu, případně soustředění reprezentace 

- vyúčtovává finanční prostředky 1x měsíčně v ekonomickém centru ČSS, z.s. 

- propaguje sportovní střelbu a činnost RSCM v regionálních mediích 

- usiluje v rámci možností o získání finančních prostředků od státní správy (VUSC), 
měst, obcí a sponzorů 

- pečuje o automobilovou techniku, hospodárně ji využívá a eviduje jízdy a náklady 
předepsaným způsobem 

- dodržuje příslušné ekonomické normy při proplácení cestovních náhrad a ostatních 
výdajů v rámci své kompetence 

- podílí se případně na pořádání soutěží v úrovni ČP-KZR a vyšší, případně 
mezinárodních závodů 

- dbá na efektivní využívání vynaložených finančních prostředků ve všech sférách 
své činnosti 

- plní další úkoly podle potřeby ČSS, z.s. a dle rozhodnutí nadřízeného 

 


