
ČBF – Oblast Severní Čechy, evidenční číslo ČBF 06 
Jateční 1026/18, 400 01 Ústí nad Labem 

IČO: 22709061 

www.sev.cbf.cz 

 

www.cbf.cz 

 

Obnovování platnosti licencí  A, B ,C pro rok 2017 
 

- všem registrovaným trenérům (na stránkách ČBF), kterým končí letošní platnost, posílá metodik  

Tomáš Kaprálek níže uvedenou zprávu 

 

Předmět: Upozornění na končící platnost trenérské licence 

 

Dobrý den, 

 

dovolujeme si Vás upozornit, že platnost Vaší trenérské licence končí 30. června letošního roku. Licenci lze 

obnovit při splnění následujících podmínek (viz článek 7 Trenérského řádu ČBF): 

 a) Prokázat během uplynulého tříletého období platnosti licence lektorskou nebo publikační činnost 

(platí pro všechny stupně licence).  

 b) Prokázat během uplynulého tříletého období účast na semináři, který byl schválen MK ČBF pro 

obnovování platnosti trenérské licence, a to konkrétně pro jednotlivé stupně licence:  

o U licence C prokázat během uplynulého tříletého období účast na 1 semináři. V případě 

nesplnění této podmínky je trenér povinen zaplatit dvojnásobek poplatku za vystavení 

licence a složit závěrečnou zkoušku v rámci školení trenérů licence C.  

o U licence B a A prokázat během uplynulého tříletého období účast na 2 seminářích. 

V případě nesplnění této podmínky je trenér povinen zaplatit dvojnásobek poplatku za 

vystavení licence (při účasti pouze na 1 semináři) nebo zaplatit dvojnásobek poplatku za 

vystavení licence a u licence B složit závěrečnou zkoušku v rámci školení trenérů licence B, 

u licence A zpracovat seminární práci dle zadání FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU (při 

neúčasti na semináři). Studium Trenérské školy je považováno za splnění podmínek pro 

obnovení platnosti licence B. Toto obnovení je osvobozeno od poplatku.  

Žádost o obnovení platnosti trenérské licence, jejíž součástí je doložení splnění výše uvedených 

podmínek, se zasílá prostřednictvím elektronické pošty na:  příslušnou TMK ČABT - kontakty 

(licence C), sekretariát ČBF – nkubickova@cbf.cz (licence B a A)  

 

 

 Licence C  
- na stránkách http: sec.cbf.cz  /Trenéři/Trenérské licence/- Pokyny pro obnovování licencí C 
                                                                                                         - Pokyny pro obnovování licencí B,A 
Pro celkovou sumarizaci licencí C je nejzazší termín do 31.května 2017, nejlépe souhrnná žádost klubu 
(oddílu). Vyjímky dořešíme(semináře v červnu 2017). 

Dle rozhodnutí ČBF (Basketbalového řádu) z května 2014 se nebudou trenérské licence prodlužovat v 
měsících září a v říjnu. 
 

Žádost na kluby a oddíly  
TMK ČABT ČBF SeČ žádá provedení revize všech trenérských licencí, včetně těch, kteří dočasně přerušili 

výkon funkce trenéra a chtějí obnovit platnost své licence. 

                                                                                 Za: TMK ČABT ČBF SeČ , sekretář Jan Skokan 

http://komise.cbf.cz/metodicka-komise2/oblastni-tmk.html
mailto:nkubickova@cbf.cz
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