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Obnovování platnosti licencí A, B ,C pro rok 2018 

  

 

 

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  

 

 

Obnovování trenérských licencí stále podléhají pravidlům obnovování dle starých pravidel. Až po Valné 

hromadě ČBF na jaře 2019 se projeví nové připravované změny. 

 

 

 

V Chomutově 15.října 2018                                                               Petr Drobný      Předseda TMK SeČ ČBF 

 

 


