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Trenérský řád
Článek 1
Základní ustanovení
Česká basketbalová federace, ve smyslu svého poslání, daného čl. II. Stanov ČBF, uskutečňuje
systém vzdělávání trenérů basketbalu, jako službu svým klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje
získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev basketbalu v klubech
i orgánech ČBF.

Článek 2
Stupně odborného vzdělání
1. Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování kurzu
příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti,
kterým je trenérská licence.
2.

V rámci vzdělávání trenérů se k trenérské činnosti udělují tyto stupně licence:
a) licence C
b) licence B
c) licence A

3.

Licence C se přiznává:
a) Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz licence C
b) Hráčům NBL a ŽBL a reprezentantům, kteří odehráli v uvedené soutěži alespoň 3 sezóny
a složili předepsanou zkoušku pro licenci C
c) Studentům v akreditovaném bakalářském studijním programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří úspěšně absolvovali úvodní
2 semestry studia specializace basketbalu
d) Absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu v oblasti zaměřené na
tělesnou výchovu a sport, kteří složili předepsanou zkoušku pro licenci C.
e) Absolventům sportovního gymnázia s kmenovým sportem basketbal, kteří úspěšně složili
maturitní zkoušku z předmětu "Teorie sportovní přípravy" a následně i předepsanou zkoušku
pro licenci C.
Licence C může být udělena jen trenérům starším 18 let, kurz je však možno absolvovat již od 16 let.
Licence bude vystavena po dovršení potřebného věku.
4.

Licence B se přiznává:
a) Trenérům, kteří absolvovali trenérský kurz licence B. Podmínkou přijetí do kurzu je licence C
a praxe s tímto stupněm licence v délce nejméně 1 roku ve funkci trenéra v soutěžích ČBF.
Připadené další podmínky přijetí vyhlašuje ČBF.
b) Absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport specializace basketbalu na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří obhájili
bakalářskou práci z basketbalu a složili bakalářskou závěrečnou zkoušku ze specializace.

5.

Licence A se přiznává:
a) Absolventům Trenérské školy při FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU. Podmínkou přijetí do
Trenérské školy je maturita, licence B a trenérská praxe s tímto stupněm licence v délce
nejméně 1 rok ve funkci trenéra v soutěžích ČBF. Případné další podmínky přijetí vyhlašuje
ČBF. Podmínka jednoleté praxe neplatí pro držitele licence B, kterou získali jako studenti
specializace basketbal po úspěšném absolvování bakalářského studia (je však následně
požadována 3letá praxe s licencí B ve funkci trenéra v soutěžích ČBF pro vystavení
licence A).
b) Absolventům akreditovaného magisterského studijního programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport specializace basketbalu na FTVS UK, FTK UP nebo FSpS MU, kteří složili

1

Řády ČBF

Trenérský řád

magisterskou závěrečnou zkoušku ze specializace a mají nejméně 3 roky praxe s licencí B ve
funkci trenéra v soutěžích ČBF.

Článek 3
Podmínky pro vydání licence
1. Žadatelé o přiznání licence předloží písemnou žádost na sekretariát ČBF, kterou ev. doloží
potřebnými doklady (potvrzením klubu o trenérské praxi, potvrzením o absolvování školy či kurzu
atd.). Doklad o úspěšném absolvování kurzu je povinen vystavit pořadatel kurzu.
2. Licence přiznává a vystavuje matriční komisař. Žádosti jsou vyřizovány celoročně do 14 dnů od
zaslání mimo období 1. 9. – 31. 10.
3.

Odvolacím orgánem pro řešení případných sporů a rozhodování sporných případů je Výbor SBT.

4. Držitelé platné trenérské licence se stávají automaticky členy Sdružení basketbalových trenérů
(SBT).

Článek 4
Licence zahraničních trenérů
1. Držitelé zahraničních trenérských licencí, mající zájem o působení v soutěžích ČBF, jsou povinni
požádat o vystavení české licence, která jim je přidělena dle těchto pravidel:
- česká licence A je přidělována pouze držitelům trenérské licence FIBA
- česká licence B a C je přidělována na základě písemné žádosti, ke které jsou přiloženy
doklady o dosaženém trenérském vzdělání. Žádost se zasílá Výboru SBT, který rozhodne
o stupni přidělené licence.
Česká licence, vystavená držiteli zahraniční trenérské licence, má platnost jeden rok. Platnost české
licence A je držiteli zahraniční trenérské licence obnovována automaticky, obnovování platnosti české
licence B a C držiteli zahraniční trenérské licence se provádí po splnění některé z těchto podmínek –
účast na semináři, lektorská činnost, publikační činnost.
2. Český trenér – držitel zahraniční trenérské licence, jemuž byla přidělena česká licence, může
požádat Výbor SBT o vystavení licence s platností na tři roky. Pokud Výbor SBT žádosti vyhoví,
podléhá obnovení platnosti licence podmínkám stanoveným v článku 7.

Článek 5
Oprávnění k pořádání trenérských kurzů
1. Oprávnění k pořádání kurzů pro jednotlivé stupně licence, jmenování lektorů a členů zkušební
komise mají:
a) Pro licenci C: oblastní výbory ČBF a TMK SBT nebo jimi pověřené subjekty.
b) Pro licenci B a A: ČBF a SBT ve spolupráci s FTVS UK Praha, FTK UP Olomouc a FSpS MU
Brno.

Článek 6
Poplatky za vystavení licence
1.

Za vystavení licence se u jednotlivých stupňů vybírají tyto poplatky:

- licence C - 150 Kč
- licence B - 300 Kč
- licence A - 600 Kč
První vystavení licence B a A je osvobozeno od poplatku.
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Článek 7
Platnost licencí
1. Platnost licence je tři roky, s výjimkou trenérů nad 65 let věku, u kterých se již délka platnosti
neomezuje.
2.

Po skončení platnosti licence lze její platnost obnovit za následujících podmínek:
a) Prokázat během uplynulého tříletého období platnosti licence účast na jednom semináři jako
lektor nebo publikační činnost.
b) 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.
c) 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).
- 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.
Pořádání vzdělávacích seminářů provádějí, z pověření Výboru SBT, který dohlíží na obsah
doškolovacích seminářů, jednotlivé basketbalové subjekty. Pořadatelé seminářů jsou povinni
nejpozději dva měsíce před konáním semináře předložit jeho obsahovou náplň Výboru SBT.
Obnovení platnosti licence A a B provádí přímo sekretariát ČBF, obnovení platnosti licence C provádí
TMK SBT. TMK SBT může pro obnovení platnosti licence C vydat vlastní prováděcí pokyny (platnost
těchto pokynů schvaluje výbor SBT).

Článek 8
Odnětí licencí
1.

Licence všech stupňů mohou býti odňaty, jestliže trenér:
a) se opakovaně dopouští činnosti, kterou poškozuje pověst a dobré jméno trenérské asociace SBT.
b) se opakovaně dopustil disciplinárního provinění
c) se opakovaně dopustil zvlášť závažného disciplinárního provinění (např. porušení zákazu
o používání dopingu, prokázaného uplácení apod.)
d)
byl odsouzen za úmyslný trestný čin.

2. O odnětí licence rozhoduje Výbor SBT. K jednání o odnětí licence musí být trenér písemně
pozván. Odnětí licence musí mít formu písemného rozhodnutí s odůvodněním a musí být zasláno
trenérovi doporučenou poštou.
3.

Licence může být odňata:
a) dočasně, z důvodů uvedených v odst. 1., písm. a), b).
b) trvale, z důvodů uvedených v odst. 1., písm. c), d).

4. Při dočasném odnětí licence má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí, a to nejdříve
po uplynutí 6 měsíců. O podmínkách případného navrácení rozhoduje Výbor SBT.
5. Proti rozhodnutí o odnětí licence se může trenér odvolat k DOR ČBF, a to ve lhůtě do 15 dnů ode
dne doručení písemného rozhodnutí o odnětí licence.
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Článek 9
Kvalifikační předpoklady pro vedení družstev v soutěžích
1. Pro vedení družstev (vedení v utkání i vedení tréninku družstva) v jednotlivých úrovních soutěží,
pořádaných v ČBF je kvalifikační předpoklad stanoven rozpisem příslušné soutěže. Minimální
kvalifikační požadavek je stanoven tímto řádem takto :
- Licence A: u reprezentačních družstev ČR všech kategorií a družstev NBL a ŽBL
- Licence B: u všech družstev mládeže a dospělých v soutěžích přímo řízených STK ČBF.
- Licence C: u družstev ve všech ostatních typech mistrovských soutěží a pro všechny asistenty
trenérů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu a výklad trenérského řádu provádí Výbor SBT. Sankce za porušení herních ustanovení
si stanovují pro svoje soutěže jednotlivé řídící orgány.
2.

Veškeré poplatky stanovené v tomto řádu jsou včetně DPH.

3. Změny Trenérského řádu byly schváleny valnou hromadou ČBF konanou dne 12. 5. 2014
a nabývají účinnosti dnem 16. 5. 2014.
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