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1. Proč potřebujeme systém celoživotního zvyšování kvalifikace trenérů  

Podpora a organizace závodní činnost je jednou hlavních činností ČSJ. Jachting je olympijský sport a 
pravidelná účast na OH s ambicí umístění reprezentantů v top 10 na OH a na mistrovství světa a Evropy je 
jednou z podmínek financování ČSJ. To je z více než 95% financováno z veřejných rozpočtů a úspěšnost na 
OH a mezinárodních závodech je jednou z hlavních metrik určujících výši státní podpory. Počet a kvalita 
trenérů jachtingu je základní podmínkou pro výcvik jachtařů ať už závodních tak i rekreačních je zásadní pro 
úspěšnost jachtingu. Profesionální trenér dále musí splňovat zákonné kvalifikační podmínky pro získání 
živnostenského listu a Český svaz jachtingu je pro orgány veřejné moci zákonným partnerem pro zajištění 
odborné kvalifikace trenérů. 
Český svaz jachtingu je tedy odborným garantem zajištění kvalifikace trenérů a tato směrnice popisuje jak je 
zajištěno celoživotní zvyšování kvalifikace trenérů. 
 

2. Legislativní rámec ČR pro profesionální trenéry  
 
Trenérská činnost v ČR je rozdělena na amatérské a profesionální trenéry. Amatérský trenér smí vykonávat 
samostatnou trenérskou činnost pouze bezplatně a nebo může pracovat jako placený asistent 
profesionálního trenéra a vykonávat tak práci pod jeho dohledem nebo dozorem.  
 
Profesionální trenér je v ČR vázaná živnost, která pro vydání živnostenského listu vyžaduje zákonem danou 
profesní kvalifikaci.  
 
V ČR je systém kvalifikace trenérů 3 stupňový: 

• Trenér 3. třídy (nebo licence C) – amatérský trenér, jehož kvalifikaci zajištuje svaz podle vlastních 
metodických pravidel  

• Trenér 2. třídy (nebo licence B) – profesionální trenér, jehož kvalifikaci zajišťuje Ministerstvem 
školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) akreditované vzdělávací středisko nebo vysoká 
škola.  

• Trenér 1.třídy (nebo licence A) – profesionální trenér s vysokoškolským vzděláním získaným na 
vysoké škole s akreditovaným trenérským vzdělávacím programem.  

 
Získání potřebné kvalifikace pro profesionální trenérskou činnost se řídí Vyhláškou MŠMT č. 176/2009 Sb a  
zákonem  č. 179/2006 Sb. 
 

3. Zkratky 

ČSJ Český svaz jachtingu  
KSJ krajský svaz jachtingu 
VV ČSJ výkonný výbor ČSJ 
TMK ČSJ Trenérsko-metodická komise ČSJ 
RD reprezentační družstvo 
SCM Sportovní centrum mládeže  
SPS Sportovní středisko dětí do 15 let  
ALT Asociace lodní třídy   
FTVS UK Fakulta tělesní výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 
FSPS MUNI Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně  
KR Komise rozhodčích 
MOV Mezinárodní olympijský výbor 
ČOV Český olympijský výbor 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  



 

4. Třídy trenérů ČSJ a podmínky platnosti trenérských licencí ČSJ  
 
ČSJ rozlišuje 2 kategorie trenérů: 

• Aktivní trenér  

• Neaktivní /zasloužilý) trenér 
 

4.1. Aktivní trenér 

Aktivním trenérem ČSJ je člen ČSJ s dosaženou příslušnou kvalifikací a platnou licencí trenéra ČSJ. Je 
evidován v informačním systému členů ČSJ.  

Aktivní trenéři si udržují potřebnou kvalifikaci pro výkon trenérské činnosti a jsou rozděleni (v souladu se 
obecnými zvyklostmi pro kategorie sportovních trenérů v ČR) do následujících tříd dle dosažené kvalifikace: 

a) trenér 1. třídy – kvalifikace opravňující k získání živnostenského listu s možností být profesionální trenér, 
absolvent VŠ - trenérského oboru se specializací na jachting a platná trenérská licence ČSJ. 

b) trenér 2. třídy - kvalifikace opravňující k získání živnostenského listu s možností být profesionální trenér, 
absolvent MŠMT autorizovaného kvalifikačního kursu - trenérského oboru se specializací na jachting a 
platná trenérská licence ČSJ. 

c) trenér 3. třídy – amatérský trenér, absolvent kvalifikačního kursu ČSJ a platná trenérská licence ČSJ. 

4.2. Neaktivní (zasloužilý) trenér 

Za dlouholetou a významnou práci v oblasti trénování závodníků, může být člen ČSJ jmenován „Zasloužilým 
trenérem ČSJ“. Toto ocenění (nejedná se o funkci) je čestné, není závislé na momentální profesionální    
aktivitě jmenovaného a je určeno pro trenéry 1. a 2. třídy, kteří se významně zasloužili o rozvoj jachtingu 
v ČR nebo na světe.  
Zasloužilého trenéra jmenuje VV ČSJ na návrh TMK ČSJ, KSJ nebo ALT. 
 

4.3. Podmínky platnosti trenérských licencí  

Podmínky platnosti trenérských licencí: 

• Trenér 1. třídy má platnou licenci trenéra ČSJ pokud: 
o získal a statutárnímu zástupci ČSJ doložil doklad o získání potřebné kvalifikace trenéra 1. 

třídy  
o je členem ČSJ  
o doložil doklad o absolvování pravidelného doškolení trenéra 1. třídy. Platí v případě, že od 

získání kvalifikace trenéra 1. třídy uplynulo více než 10 let  

• Trenér 2. třídy má platnou licenci trenéra ČSJ pokud: 
o získal a statutárnímu zástupci ČSJ doložil doklad o získání potřebné kvalifikace trenéra 2. 

třídy  
o je členem ČSJ  
o doložil doklad o absolvování pravidelného doškolení trenéra 2. třídy. Platí v případě, že od 

získání kvalifikace trenéra 2. třídy uplynulo více než 5 let  

• Trenér 3. třídy má platnou licenci trenéra ČSJ pokud: 
o získal a statutárnímu zástupci ČSJ doložil doklad o získání potřebné kvalifikace trenéra 3. 

třídy  
o je členem ČSJ  
o doložil doklad o absolvování pravidelného doškolení trenéra 3. třídy. Platí v případě, že od 

získání kvalifikace trenéra 3. třídy uplynulo více než 5 let  
 

4.4. Evidence trenérů 

Evidenci trenérů všech tříd a vydaných trenérských licencí vede ČSJ prostřednictvím vlastní databáze. 
Zápisy do evidence provádí statutárem pověřená osoba na základě splnění podmínek uvedených v bodě 
4.3. Tato evidence je považována za průkaznou pro všechny subjekty. Každý člen ČSJ je zodpovědný za 
poskytnutí aktuálních kontaktních údajů, které jsou v databázi uvedeny. 

 

4.5. Disciplinární řízení a zrušení platnosti licence trenéra ČSJ  



Trenér ČSJ musí dodržovat platné zákony ČR, směrnice a nařízení ČSJ a duch „Fair play“ a v případě 
podezření na jejich porušení podléhá stejně jako každý jiný člen ČSJ disciplinárnímu řízení. Na trenéra ČSJ 
se vztahují pravidla disciplinárního řízení ČSJ.  
Jedním z uložených trestů disciplinární komise ČSJ, specifickým pro trenéra ČSJ, může být pozastavení 
nebo zrušení platnosti trenérské licence ČSJ.  
5. Systém celoživotního vzdělávání trenérů 

Kvalifikace trenérů ČSJ je koncipována jako celoživotní vzdělávání a má tyto části etapy: 

• Získání a zvyšování kvalifikace – systém pro dosažení kvalifikace trenéra 3., 2. a 1. třídy 

• Prohlubování kvalifikace – systém pro prohlubování kvalifikace profesionálních trenérů se 
zaměřením na specializaci buď z pohledu jednotlivých lodních tříd (například jedno posádková 
olympijská třída Laser ) nebo skupin jachtařů (např. základní výcvik hendikepovaných jachtařů). 

• Udržování kvalifikace - obnovení licence trenéra ČSJ – systém, pro pravidelné doškolení trenérů 
v rámci dosažené kvalifikace tak, aby si trenér pravidelně ( v intervalech daných pro jednotlivé 
trenérské třídy) doplňoval znalosti o nové poznatky a trendy v trénování. 

 

5.1. Systém získání a zvyšování trenérské kvalifikace  

Kvalifikaci trenérů 3. třídy zajišťuje ČSJ podle svých metodických pravidel. 
 
Školení a semináře musí v jednotlivých krajích probíhat podle programu schváleného TMK 
ČSJ a TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ. 
 
Teoretická část se skládá z těchto odborných oblastí: závodní pravidla, taktika, technika jízdy 
a trim, životospráva, meteorologie, první pomoc, tréninkové metody, teorie plavby, podpora na 
vodě v průběhu závodů. Studijní materiály pro teoretickou část jsou dostupné na internetovém 
odkazu www.jacht-akademie.cz. 
 
Praktická část školení je zajištěna nácvikem dovedností na vodní hladině pod záštitou vedení 
určeného trenéra. 
 
Zkouška v rámci školení/semináře se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je 
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na 
vodní hladině. 
 
Trenéry 3. třídy potvrdí TMK ČSJ. 
 
Platnost licence C (trenér 3. třídy) je pět let. 
  
 
Kvalifikaci trenérů 2. třídy zajišťuje ČSJ v rámci rekvalifikace prováděné ČSJ dle akreditace MŠMT ( 
v letech 2017 – 2020 pod čj.: 093/ 2017-50 od roku 2021 – 2024 pod č.j xxxxxxx) 
 
Pro zjištění kvalifikace Trenérů 2. třídy se musí ČSJ v rámci svého akreditovaného rekvalifikačního programu 
pohybovat v zákonném rámci následovně: 
 

• zákon č. 179/2006 Sb. se vztahuje především na autorizaci k provádění úplných a profesních 
kvalifikací. Tuto autorizaci ČSJ udělenu nemá. Trenér jachtingu není profesní kvalifikací ve smyslu 
uvedeného zákona a není tedy obsažen ani v registru národních kvalifikací. Prakticky to znamená, 
že pokud by trenér získal profesní kvalifikaci v zahraniční a chtěl ji uznat v ČR pro účely získání 
živnostenského oprávnění, tak ČSJ není oprávněn takovou kvalifikaci uznat.  

• ČSJ se musí v rámci programu rekvalifikace Trenér II třídy držet vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb a 
aby mohl účastník rekvalifikace získat osvědčení o rekvalifikaci, musí vždy ukončit vzdělávání 
závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se dle vyhlášky koná před tříčlennou komisí a 
uskutečňuje se formou (i) písemnou, (ii) ústní, (iii) praktickou, nebo kombinací nejméně dvou forem 
ad (i) – (iii). Zkoušku může konat účastník, který absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové 
hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního programu. 

 
Rekvalifikační program Trenér 2. třídy má obecnou a odbornou část. VV ČSJ rozhodl, že obecnou část 
vzdělávání nebude zajišťovat vlastními silami, ale bude spolupracovat s FTVS UK a FSPS MUNI v tom, 
smyslu, že podmínkou úspěšného ukončení rekvalifikačního programu Trenér II. třídy organizovaného ČSJ 
je úspěšné absolvování obecné části akreditovaného kursu FTVS UK „Licence B“ nebo akreditovaného 
kursu FSPS MUNI „Obecná část školení pro získání trenérské licence B“.  



 
Platnost licence B (trenér 2. třídy) je pět let. 
 
Kvalifikace trenérů 1. třídy se získává vysokoškolským studiem na FTVS UK nebo FSPS MUNI. ČSJ je pro 
toto studium odborným garantem za oblast jachtingu. 
Platnost licence A (trenér 1. třídy) je deset let. 
 
ČSJ má s FTVS UK a FSPS MUNI uzavřeny smlouvy o spolupráci při zajištění kvalifikačních programů 
trenérů 1. a 2 třídy ČSJ. Za uzavření smluv a jejich plnění je zodpovědný předseda TMK ČSJ. Znění smluv 
schvaluje VV ČSJ a smlouvy podepisuje statutární zástupce ČSJ.  
 

5.2. Systém prohlubování trenérské kvalifikace  

Prohlubování kvalifikaci trenérů v jednotlivých oblastech nebo specializacích je určeno pro trenéry 1. a 2. 
třídy.  Jeho cílem je prohloubit specifické znalosti pro výcvik závodníků v jednotlivých LT nebo skupin 
jachtařů. 
Návrh na zřízení specializovaného kurzu, obsahující popis záměru, rámcový obsah kursu a návrh jeho 
garanta předkládá ALT nebo klub VV ČSJ prostřednictvím předsedy TMK ČSJ. Předseda TMK ČSJ návrh 
projedná v rámci TMK a doplní jej o své vyjádření pro projednání schválení VV ČSJ.  
 
VV ČSJ schválené specializované kurzy jsou následně zařazeny do programu vzdělávání trenérů ČSJ a jsou 
zveřejněny na stránkách ČSJ v příslušné sekci informující o vzdělávacích programech ČSJ.   
 

5.3. Systém udržování trenérské kvalifikace  

Systém udržování trenérské kvalifikace – obnovení licence trenéra ČSJ zajištuje průběžné doplňování 
kvalifikace o nové trendy a vědecké poznatky a je určeno pro trenéry 1.,2. i 3. tříd. 
Metodický rámec a obsah kursů pro obnovení licence trenéra ČSJ zajišťují jednotliví garanti vzdělávání. 
Kursy pro obnovení licence ČSJ jsou zakončeny přezkoušením z nabytých znalost, forma a obsah 
přezkoušení je dána obsahem jednotlivých kursů.  
Úspěšné absolvování kursů pro obnovení licence trenéra ČSJ 1.a 2. třídy nemá vliv na již dosaženou 
kvalifikaci nutnou na zřízení živnostenského listu. Ztráta licence trenéra ČSJ tedy neznamená ztrátu 
živnostenského oprávnění.   
 

6. Organizační, metodické a finanční zajištění systému vzdělávání trenérů ČSJ  
 

Za vypracování systému celoživotního vzdělávání, pravidel jeho financování a jeho organizační zajištění je 
zodpovědný předseda TMK ČSJ, který tyto materiály vypracovává nebo pověřuje jejich vypracováním členy 
TMK nebo příslušné odborníky ve spolupráci s dalšími členy TMK ČSJ a předkládá je schválení VV ČSJ.  
 

6.1. Organizační zajištění vzdělávání trenérů ČSJ   

Základním organizačním rámcem pro kvalifikaci trenérů je tato Směrnice D6 – pravidla pro kvalifikaci trenérů 
ČSJ.  
 
Organizaci trenérských kurzů 3. a. 2 třídy zajištuje VV ČSJ pověřená externí organizace nebo interní tým 
nebo organizační složka ČSJ. Návrh na zajištění organizace trenérských kursů předkládá ke schválení VV 
ČSJ předseda TMK ČSJ. 
 
Pro zajištění odborné kvality pro jednotlivé stupně kvalifikace a splnění všech zákonných norem a smluv 
s partnery VV ČSJ a interních směrnic a metodických postupů, na návrh předsedy TMK ČSJ jmenuje: 

• Garanta vzdělávání trenérů 3. Třídy, který je zodpovědný za vytvoření metodického rámce a 
tréninkového programu pro získání a udržení kvalifikaci a trenérů 3. třídy ČSJ. Dále je zodpovědný 
za organizaci kursů, zkoušek, vystavení osvědčení a zápisu do registru trenérů ČSJ. Garantem 
může být jen trenér s platnou licencí trenéra 1. nebo 2. třídy. 

• Garanta vzdělávání trenérů 2. třídy, který je odpovědný za sestavení vzdělávacího programu pro 
rekvalifikační kurs Trenér 2. třídy akreditovaný MŠMT a za sestavení programu udržování kvalifikace 
pro trenéry 2. třídy. Garant je dále uveden jako smluvní věcný garant se smlouvách o spolupráci 
s FTVS UK a FSPS MUNI a v žádosti o akreditaci MŠMT. Garantem může být jen trenér s platnou 
licencí trenéra 1. nebo 2. třídy.  

• Zkušební komisi pro závěrečné zkoušky pro ukončení studia akreditovaného rekvalifikačního 
programu Trenér 2. třídy organizovaného ČSJ – předsedu a 2 členy zkušební komise, tak aby byly 
naplněny požadavky vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.  



• Garanta vzdělávání trenérů 1.třídy pro vytvoření obsahu specializace jachtingu pro vysokoškolské 
studium Trenér 1. třídy. Garant je odpovědný za vypracování obsahu specializace jachtingu pro 
vysokoškolského studia, za výuku tohoto předmětu a za sestavení otázek pro zkoušky, zadání 
semestrálních a závěrečných prací a sestavení sady otázek pro závěrečnou zkoušku. Garantem 
může být jen trenér s platnou licencí trenéra 1. nebo 2. třídy. 

• Zkoušejícího pro zkoušení specializace jachtingu pro pravidelné semestrální zkoušky a zkoušejícího 
do zkušební komise pro závěrečné státní zkoušky Trenéra 1. třídy na FTVS UK nebo FSPS MUNI. 

• Garanty specializačních kurzů pro vytvoření obsahu specializovaných nadstavbových kurzů. 
Garantem může být jen trenér s platnou licencí trenéra 1. nebo 2. třídy. 
 

Práce Garantů je placená a je vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo na základě uzavřené 
objednávky nebo smlouvy. Stejná osoba může být garantem pro více oblastí.  
 
Jmenování školitelů (lektorů) na jednotlivé akce provádí předseda TMK ČSJ na základě návrhu jednotlivých 
garantů, kteří zodpovídá za výběr a kvalitu lektorů. Práce lektorů je placená a je vykonávána na základě 
dohody o provedení práce nebo na základě uzavřené objednávky nebo smlouvy. Stejná osoba může být 
lektorem pro více oblastí. 
 
Informace o aktuálních připravovaných a běžících programech, včetně pokynů pro přihlášení účastníků a 
organizačních pokynech jsou s dostatečným předstihem (nejméně 1 měsíc před uzávěrkou přihlášek) 
zveřejněna na webu ČSJ.  

 
6.2. Metodické zajištění vzdělávání trenérů ČSJ   

Za vypracování, udržování a aktualizaci metodiky a vzdělávacího obsahu pro každou úroveň kvalifikačních, 
udržovacích a specializačních kurzů odpovídá příslušný garant. Garantem navrženou metodiku projedná 
TMK ČSJ a spolu s jejím vyjádřením ji předseda TMK ČSJ předloží ke schválení VV ČSJ. 

 
6.3. Finanční zajištění vzdělávání trenérů ČSJ   

Financování vzdělání trenérů ČSJ je kombinované.  
 
Náklady na celý udržování a rozvoj systému vzdělávání – garanti, akreditace programů, otázky pro 
zkoušky, zkušební komise a zkoušející, vypracování metodik je hrazeno z rozpočtu ČSJ, kapitoly 14 
Trenérsko-metodická komise, kde jsou ještě zvlášť rozděleny náklady na metodické zajištění vzdělávání 
amatérských trenérů 3 třídy  – kapitola 1403 a  profesionálních trenérů 1. a 2. třídy – kapitola 1404. 
Veškerá teoretická znalostní báze, organizace přihlášek, elektronické zkoušky z teorie jsou zajišťovány 
prostřednictvím webu www.jacht-akademie.cz který je financován z kapitoly 1405. Na kvalifikaci trenérů je 
určena pouze část rozpočtu z této kapitoly. 
 
Náklady na účast na kursech (ubytování, strava, cestovné,..) a náklady na pro získání kvalifikace trenéra 
2. třídy povinné kursy na FTVS UK a FSPS MUNI si hradí účastnici sami. 
 
 

7. Přílohy 

 
7.1. Odborná obsahová náplň rekvalifikace trenér 2. třídy 

 

7.2. Rozhodnutí o udělení akreditace Trenér jachtingu II. třídy č.j.093/2017-50 

 

7.3. Jak se stát trenérem jachtingu II. třídy ČSJ – vizualizace procesu  

 

 

 

 

http://www.jacht-akademie.cz/


Příloha návrhu č.1 – původní směrnice D6 Pravidla pro kvalifikaci trenérů ČSJ 
 

Úvod 
Tato směrnice stanovuje jednotné podmínky pro přípravu a kvalifikaci trenérů ČSJ. Trenér či 
žadatel musí být členem ČSJ, pokud o členství v ČSJ přijde, potom současně přijde i o 
kvalifikaci trenéra. 

 

1. Třídy trenérů 
 
1.1 Aktivní trenér 
Aktivní trenéři mohou získat následující třídy kvalifikace: 
a) trenér 1. třídy 
b) trenér 2. třídy 
c) trenér 3. třídy 

 
1.2 Neaktivní (zasloužilý) trenér 
Za dlouholetou a významnou práci v oblasti trénování závodníků, může být člen ČSJ jmenován 
„Zasloužilým trenérem ČSJ“. Toto ocenění (nejedná se o funkci) je čestné a není závislé na 
momentální aktivitě jmenovaného. 
Zasloužilého trenéra jmenuje VV ČSJ na návrh TMK ČSJ, KSJ nebo ALT. 
Zasloužilým trenérem nemůže být navržen ani jmenován trenér 3. třídy. 

 

2. Kvalifikace trenérů 
 
2.1 Trenér 1. třídy (licence A) 
Trenérem 1. třídy se může stát uchazeč, pokud splňuje následující kritéria: 
 
a) ukončené studium na FTVS UK v programu „Trenérská škola licence A“ nebo na jiné 
vysoké škole v ekvivalentu tomuto programu a to včetně splnění odborné části trenér 
jachtingu (rozsah a obsah určuje TMK ČSJ v souladu s požadavky programu FTVS 
UK); 
 
b) praxe ve funkci trenéra nejméně 3 roky v 2. trenérské třídě. Ve výjimečných a 
odůvodněných případech může TKM ČSJ potvrdit získání této kvalifikace trenéra i bez 
splnění požadované délky praxe. 
 
Trenéry 1. třídy potvrdí TMK ČSJ. 
 
Platnost licence A (trenér 1. třídy) je časově neomezena. 

 
2.2 Trenér 2. třídy (licence B) 
Trenérem 2. třídy se může stát uchazeč, pokud splňuje následující kritéria: 
 
a) má ukončený vzdělávací program akreditovaný MŠMT dne 21. 9. 2017 pod čj.: 093/ 
2017- 50 (rekvalifikační kurs trenér jachtingu II. třídy) 
 
b) v odůvodněných případech může TMK ČSJ udělit tuto trenérskou licenci pokud byl 
uchazeč 5 let trenérem reprezentanta jachtingu. 
 
Trenéry 2. třídy potvrdí TMK ČSJ. 
 
Platnost licence B (trenér 2. třídy) je pět let. 

 
Její další platnost je podmíněna absolvováním semináře trenérů 2. třídy nejméně 1x za toto 
období a to nejdříve po třech letech od získání nebo prodloužení licence. Platnost licence se 
prodlužuje na další období počínaje dnem, kdy vyprší platnost původně udělené licence. Není-li 
tato podmínka splněna, je trenér automaticky přeřazen z trenéra 2. třídy na trenéra 3. třídy. 
Možnost obnovit licenci trenéra 2. třídy je podmíněna absolvování semináře trenérů 2. třídy 
v období jednoho roku po vypršení platnosti licence trenéra 2. třídy. 

 

2.3 Trenér 3. třídy (licence C) 



Školení trenérů ve spolupráci s KSJ 
 
Školení a semináře musí v jednotlivých krajích probíhat podle programu schváleného TMK 
ČSJ a TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ. 
 
Teoretická část se skládá z těchto odborných oblastí: závodní pravidla, taktika, technika jízdy 
a trim, životospráva, meteorologie, první pomoc, tréninkové metody, teorie plavby, podpora na 
vodě v průběhu závodů. Studijní materiály pro teoretickou část jsou dostupné na internetovém 
odkazu www.jacht-akademie.cz. 
 
Praktická část školení je zajištěna nácvikem dovedností na vodní hladině pod záštitou vedení 
určeného trenéra. 
 
Zkouška v rámci školení/semináře se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je 
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na 
vodní hladině. 
 
Trenéry 3. třídy potvrdí TMK ČSJ. 
 
Platnost licence C (trenér 3. třídy) je deset let. 
 
Její další platnost je podmíněna absolvováním semináře trenérů 3. třídy nejméně 1x za toto 
období a to nejdříve po sedmi letech od získání nebo prodloužení licence. Platnost licence se 
prodlužuje na další období počínaje dnem, kdy vyprší platnost původně udělené licence. Neníli 
tato podmínka splněna, je trenérovi licence na jeden rok pozastavena a je vyzván 
elektronickou poštou k absolvování doškolení. Pokud tak do jednoho roku neučiní je vyřazen 
z evidence. 

 

3. Školení, zkoušky a doškolování trenérů 
 
3.1 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 1. třídy 
a) školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 1. třídy jsou absolvovány v rámci ukončeného 
studia na FVTS UK nebo ekvivalentu tohoto studijního programu na jiné vysoké škole. 
 
b) zkoušky ze specializace zajišťuje TMK ČSJ, teoretické studijní materiály jsou 
dostupné v rámci programu jachtařské akademie www.jacht-akademie.cz (web 
prezentace, přednášky), odborná praxe je plněna v rámci praktických jachtařských 
seminářů. 

 
3.2 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 2. třídy 
 
Ukončený vzdělávací program akreditovaný MŠMT dne 21. 9. 2017 pod čj.: 093/ 2017- 50 
(rekvalifikační kurs trenér jachtingu 2. třídy). 
Obnovení kvalifikace trenéra 2. třídy probíhá na školeních (seminářích) pořádaných TMK ČSJ. 

 
3.3 Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 3. třídy 
Školení a zkoušky pro kvalifikaci trenéra 3. třídy se řídí schváleným programem TMK ČSJ. 
TMK ČSJ tato školení (semináře) zajišťuje ve spolupráci s KSJ. Registraci a přidělení 
registračního čísla provádí TMK ČSJ na základě zprávy o provedeném školení a zkouškách. 
Zkouška v rámci školení (semináře) se skládá z teoretické a praktické části, teoretická část je 
skládána pomocí elektronického testu přes web rozhraní, praktická část ověřením znalostí na 
vodní hladině. 
Trenér může být registrován až po dovršení 18 ti let. 

 

4. Evidence trenérů 
Evidenci trenérů všech tříd vede ČSJ prostřednictvím vlastní databáze. Tato evidence je 
považována za průkaznou pro všechny subjekty. Každý člen ČSJ je zodpovědný za poskytnutí 
aktuálních kontaktních údajů, které jsou v databázi uvedeny. 

 

5. Výběr a jmenování školitelů (lektorů) 
Jmenování školitelů (lektorů) na jednotlivé akce je plně v kompetenci TMK ČSJ, která 
zodpovídá za výběr a kvalitu přednášejících. Ve spolupráci s KSJ TMK ČSJ zajišťuje výběr 



školitelů pro školení trenérů 3. třídy. 
 

6. Zrušení jmenování nebo kvalifikace trenéra 
Orgán ČSJ, který trenéra potvrdil, případně ke jmenování navrhoval, má právo ze závažných 
důvodů jeho jmenování zrušit nebo snížit jeho kvalifikaci. Tímto důvodem může být porušení 
dobrých mravů a „Fair play“. 
Trenér má právo být přítomen a účastnit se jednání orgánu, který takto projednává jeho 
přestupek. Trenér má právo se odvolat proti rozhodnutí, případně návrhu na rozhodnutí těchto 
orgánů ČSJ u disciplinární komise ČSJ. 
Disciplinární komise ČSJ musí odvolání trenéra projednat a informovat trenéra o výsledku 
projednání nejdéle do 2 měsíců od data podání odvolání. 

 

7. Zkratky 
RD reprezentační družstvo 
TMK ČSJ Trenérsko-metodická komise ČSJ 
VV ČSJ výkonný výbor ČSJ 
KSJ krajský svaz jachtingu 
LT lodní třída 
FTVS UK Fakulta tělesní výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 
KR Komise rozhodčích 
MOV Mezinárodní olympijský výbor 
ČOV Český olympijský výbor 

 


