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Trenérský řád
Čl. 1 Základní ustanovení
(1) Česká basketbalová federace, z.s. (dále jen ČBF), ve smyslu svého poslání daného stanovami
zabezpečuje systém vzdělávání trenérů basketbalu jako službu svým klubům a jednotlivcům, kterým
tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků, utkání a dalšímu působení u družstev
basketbalu v klubech či v rámci ČBF.

Čl. 2 Druhy odborného vzdělávání
(1) Vzdělávání trenérů je rozděleno podle věkových kategorií a výkonnostní úrovně. Po
úspěšném absolvování příslušného školení získá trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu
trenérské činnosti, kterým je trenérská licence. V návaznosti na počet absolvovaných školení může
být trenér držitelem více druhů trenérských licencí.
(2) V rámci jednotlivých školení se k trenérské činnosti udělují tyto druhy trenérských licencí:
a) Trenér výkonnostního basketbalu (TVB)
b) Trenér basketbalu I. (TB-I) – Baby Basket
c) Trenér basketbalu II. (TB-II) – Minibasketbal a žactvo
d) Trenér basketbalu III. (TB-III) – Dorost a dospělí
e) Profesionální trenér basketbalu (ProfiT).
(3) Licence TVB se uděluje:
a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení TVB
b) absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport
c) absolventům sportovního gymnázia s kmenovým sportem basketbal, kteří úspěšně složili
maturitní zkoušku z předmětu "Teorie sportovní přípravy".
(4) Licence TB-I se uděluje:
a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení TB-I
b) studentům v akreditovaném bakalářském studijním programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport, kteří v rámci studia specializace basketbal úspěšně absolvovali výukové
bloky obsahově zaměřené na tréninkový proces dětí ve věku 6 – 10 let.
Licence TB-I může být udělena jen trenérům starším 18 let, školení je však možno
absolvovat již od 16 let a trenérská licence bude vystavena až po dovršení potřebného věku.
(5) Licence TB-II se uděluje:
a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení TB-II (trenérům, kteří nejsou držiteli licence TB-I,
bude licence TB-II udělena na 1 rok a následné obnovení bude podmíněno absolvováním
školení TB-I)
b) studentům v akreditovaném bakalářském studijním programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport, kteří v rámci studia specializace basketbal úspěšně absolvovali výukové
bloky obsahově zaměřené na tréninkový proces dětí ve věku 11 – 15 let.
Licence TB-II může být udělena jen trenérům starším 18 let, školení je však možno
absolvovat již od 16 let a trenérská licence bude vystavena až po dovršení potřebného věku.
Držitel licence TB-II se automaticky stává i držitelem licence TVB.
(6) Licence TB-III se uděluje:
a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení TB-III
b) absolventům akreditovaného bakalářského studijního programu ve studijním oboru Tělesná
výchova a sport, kteří uzavřeli studium specializace basketbal obhajobou bakalářské práce
a složením závěrečné zkoušky a zároveň absolvovali vybrané výukové bloky v rámci školení
TB-III.
Držitel licence TB-III se automaticky stává i držitelem licence TVB.
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(7) Licence ProfiT se uděluje:
a) trenérům, kteří úspěšně absolvovali školení ProfiT, podmínkou přijetí do školení je maturitou
ukončené středoškolské vzdělání a licence TB-I, TB-II a TB-III.

Čl. 3 Podmínky pro uznání zahraniční trenérské licence
(1) Držitel zahraniční trenérské licence, mající zájem o působení u družstev v rámci ČBF, je povinen
požádat o vystavení české trenérské licence, která mu je přidělena dle těchto pravidel:
a) česká licence ProfiT je přidělována pouze držitelům trenérské licence FIBA
b) česká licence TB-III, TB-II, TB-I nebo TVB je přidělována na základě písemné žádosti
(jejíž součástí jsou doklady o dosaženém trenérském vzdělání a praxi) zaslané Metodické
komisi ČBF (dále jen MK ČBF), která rozhodne o druhu přidělené trenérské licence.

Čl. 4 Podmínky pro vydání trenérské licence
(1) Trenérská licence se vystavuje v elektronické podobě na základě úspěšně absolvovaného
školení, uznání studia specializace basketbal nebo rozhodnutí o přiznání české trenérské licence
držiteli zahraniční trenérské licence. Žadatel o vydání trenérské licence zasílá prostřednictvím
elektronické pošty na sekretariát ČBF průkazovou fotografii a nezbytné osobní údaje.
(2) Trenérské licence přiznává pověřený pracovník ČBF a vystavuje matriční komisař. Žádosti jsou
vyřizovány celoročně do 14 dnů od zaslání.
(3) Odvolacím orgánem pro řešení případných sporů a rozhodování sporných případů je MK ČBF.
(4) Držitel platné trenérské licence se stává automaticky členem České asociace
basketbalových trenérů (ČABT) a zároveň se plně ztotožňuje s dokumentem „Etický kodex trenéra“,
který je veřejně dostupný na webu ČABT.

Čl. 5 Oprávnění k pořádání školení trenérů
(1) Oprávnění k pořádání školení pro jednotlivé druhy trenérských licencí, jmenování lektorů
a členů zkušební komise mají:
a) pro licence TVB, TB-I a TB-II: ČBF pověřené oblastní pracoviště ČBF
b) pro licence TB-III a ProfiT: ČBF, případně jí pověřené spolupracující subjekty.

Čl. 6 Poplatky za vystavení trenérské licence
(1) Za vystavení a obnovení trenérské licence se u jednotlivých druhů vybírají tyto poplatky:
a) licence TVB:
100 Kč
b) licence TB-I:
100 Kč
c) licence TB-II:
150 Kč
d) licence TB-III:
300 Kč
e) licence ProfiT:
1 800 Kč
(2) První vystavení licence TVB, TB-I, TB-II, TB-III a ProfiT dle článku 2, odst. (3) – (7), je
osvobozeno od poplatku.
(3) Poplatky se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na sekretariátu ČBF.

Čl. 7 Platnost trenérské licence
(1) Platnost licencí TVB a TB-I je neomezená. Platnost licencí TB-II, TB-III a ProfiT je 3 roky,
s výjimkou trenérů nad 65 let věku, u kterých se již délka platnosti neomezuje.
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(2) Po skončení platnosti trenérské licence ji lze obnovit na základě získání stanoveného počtu
kreditů. Tyto kredity se získávají publikační činností, lektorskou činností a účastí na seminářích (počet
kreditů za jednotlivé položky stanovuje MK ČBF). Pro obnovení jednotlivých druhů trenérských licencí
je třeba:
a) licence TB-II – během uplynulého 3letého období získat 8 kreditů
b) licence TB-III – během uplynulého 3letého období získat 8 kreditů
c) licence ProfiT – licence je obnovována bez nutnosti získat kredity.
(3) Platnost licence TB-II a TB-III lze obnovit i při nesplnění výše uvedených podmínek, nutným
minimem je ale získání alespoň 4 kreditů. Sankce jsou poté nastaveny následovně:
a) licence TB-II: 300 Kč za 1 chybějící kredit
b) licence TB-III: 500 Kč za 1 chybějící kredit.
(4) Celostátní semináře v ČR nebo mezinárodní semináře v zahraničí, které lze využít pro
obnovování platnosti trenérské licence, pořádá nebo vyhlašuje MK ČBF. Další semináře mohou
pořádat také oblastní pracoviště ČBF a případně i další jimi pověřené subjekty, nutnou podmínkou je
však schválení obsahového zaměření a lektorské zabezpečení semináře MK ČBF (oblastní
pracoviště ČBF zasílá žádost o schválení semináře MK ČBF nejpozději 1 měsíc před konáním
semináře).
(5) Obnovení platnosti licence ProfiT, TB-III a TB-II provádí sekretariát ČBF.

Čl. 8 Odnětí trenérské licence
(1) Trenérské licence všech druhů mohou být odňaty, jestliže trenér:
a) se opakovaně dopouští činnosti, kterou poškozuje pověst a dobré jméno ČABT
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 trenérské licence rozhoduje výbor ČABT. K jednání o odnětí trenérské licence musí
být trenér písemně pozván. Odnětí trenérské licence musí mít formu písemného rozhodnutí
s odůvodněním a musí být zasláno trenérovi doporučenou poštou. Odnětím trenérské licence zaniká
členství v ČABT.
(3) Trenérská 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 trenérské licence má trenér možnost písemně žádat o její znovunabytí,
a to nejdříve po uplynutí 6 měsíců. O podmínkách případného navrácení rozhoduje výbor ČABT.
(5) Proti rozhodnutí o odnětí trenérské licence se může trenér odvolat k DOR ČBF, a to ve lhůtě do
14 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o odnětí trenérské licence.

Čl. 9 Kvalifikační předpoklady pro vedení družstev v soutěžích
(1) Pro vedení družstev (vedení v utkání i vedení tréninkového procesu) v jednotlivých úrovních
soutěží pořádaných ČBF je kvalifikační předpoklad trenéra stanoven v podmínkách pro vyhlášení
soutěží, které musí být v souladu s následujícím ustanovením:
a) licence TVB: kvalifikační předpoklad pro vedení družstev v nadregionální lize U17 a U19,
2. lize dospělých a oblastních soutěžích dospělých
b) licence TB-I: podmínečný kvalifikační předpoklad pro vedení družstev v minibasketbalových
soutěžích U11 – U13 (pouze 1letá výjimka v sezóně následující ihned po absolvování školení)
c) licence TB-II: kvalifikační předpoklad pro vedení družstev v minibasketbalových soutěžích U11
– 13 a žákovských soutěžích U14 a U15
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d) licence TB-III: kvalifikační předpoklad pro vedení družstev v extralize a celostátní lize U17
a U19 a 1. lize dospělých
e) licence ProfiT: kvalifikační předpoklad pro vedení reprezentačních družstev dospělých
a mládeže a družstev v NBL a ŽBL.
(2) Pro asistenta trenéra v jednotlivých úrovních soutěží pořádaných ČBF je kvalifikační předpoklad
stanoven v podmínkách pro vyhlášení soutěží, které musí být v souladu s následujícími
ustanoveními:
a) licence TVB: kvalifikační předpoklad pro asistenta trenéra u družstev v nadregionální lize U17
a U19, 2. lize dospělých a oblastních soutěžích dospělých
b) licence TB-I: kvalifikační předpoklad pro asistenta trenéra u družstev v minibasketbalových
soutěžích U11 – U13
c) licence TB-II, TB-III a ProfiT: kvalifikační předpoklad pro asistenta trenéra u družstev
v jakékoliv úrovni soutěže pořádané ČBF.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu a výklad trenérského řádu provádí MK ČBF. 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 14. 9. 2020
a nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020.
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