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Sportovní klub – z. s. – spojení trenér vs klub

• Veslařský klub – statutární orgán (VV) – řídící subjekt mezi jednotlivými 
VH

• Vydává mandát k trenérské činnosti příslušnému trenérovi – zápis z jednání VV, 
hlasování, výsledek, číslo usnesení, jmenování 

• Trenér nikdy netrénuje „živelně“, VK určuje jakou trenérskou činnost a u koho 
bude vykonávat – nábor, mládež, dospělí, hobby sportovci apod. 

• Dohoda o trenérské činnosti, hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, práce 
na ŽL (OSVČ – příkazní smlouva, smlouva o poskytování trenérských služeb)–
rozsah, odměna (za úplatu, bez úplatně), pojištění, bonusy apod. 

• Trenérská licence C,B,A – věc trenéra – podmínka angažmá ve VK – osvětlení 
problematiku vzdělávání – SŠ, VŠ sport. zaměření, specializace, trenérské licence a 
osvědčení, pojem akreditovaného zařízení MŠMT  a funkce svazu (ČVS)



Sportovní klub – z. s. – spojení trenér vs klub
• Trenér bez sportovní licence (absence TV vzdělání vůbec)

• Vysoká rizikovost pro VK i sebe samého, dočasnost než si doplní vzdělání , smlouva o 
garanci s držitelem trenérské licence A (absolvent VŠ tělovýchovného zaměření) – placená 
služba, trénuje jen pod přímým vedením, doporučení – neměl by trénovat mládež, nelze ho 
pojistit
• Typy pojištění – vždy odpovědnostní – ze závislé činnosti (OSVČ)  a  z výkonu povolání – (dohoda, 

pracovní poměr) – doporučení – pokud dobrovolná trenérská činnost – platí VK  
http://www.ucetnicek.cz/article/show/509

• Trenér s TV vzděláním (SŠ a VŠ), avšak bez příslušné specializace, např. veslování 
trénovat v určitém rozsahu může – kondiční trénink, kompenzační a protahovací 
cvičení, hry apod. – doplní si pouze specializaci – zajišťuje ČVS

• Trenér s licenci C nemůže vykonávat funkci trenérského garanta – jen s licencí A a
rozhodně nemůže být hlavním trenérem VK. 

• Situace – trenérská nouze – zápis z jednání VV – usnesení – dočasně tréninkem 
pověřen trenér bez licence do doby doplnění vzdělání – např. jeden rok, trend –
všichni trenéři s licencí min. C -

http://www.ucetnicek.cz/article/show/509


Sportovní klub – z. s. – spojení trenér vs klub
• Trenér, instruktor – praktické a teoretické zkušenosti, TV vzdělání

• Trenér licence C,B,A (třídy I.,II.,III.)
• Střední, vysokoškolské (Bc.Mgr.) tělovýchovné vzdělání – pojem a význam akreditovaného zařízení, 

kde vzdělání (licenci) získal – v případě angažování trenéra ze zahraničí, doložení vzdělání – diplomu, 
tzv. nostrifikace zda-li má podle naší právní jurisdikce de facto trenérskou třídu či nikoliv – konzultace 
MŠMT 

• Osvědčení (např. certifikovaný instruktor spinningu) – akreditované zařízení 
• Certifikáty účasti – osvětlit, podstata, význam – pozor – nenahrazuje v žádném případě trenérskou 

licenci!
• Praktické zkušenosti případně sportovní kariéra (výborná sportovní kariéra není vždy zárukou kvality 

trenérské práce)
• Je nepřípustné aby např. certifikovaný trenér fitness licence B trénoval bez příslušné specializace, 

trenérské třídy jiný sport, např. veslování

• Tréninkový deník, systém přípravy – trenér (cvičitel) versus sportovec (cvičenec) 
• Prezentace tréninkového deníku – význam záznamů, velmi důležitá dokumentace i v případě 

nějakého excesu – těžké zranění při tréninku, kolaps organizmu, úmrtí (utonutí) 
• Vedení osobních záznamů o cvičenci, sportovci, (klientovi) včetně zdravotní způsobilosti, reverzu –

zákonem chráněné údaje, jejich ochrana, zabezpečení proti zneužití, absence – neprofesionalita trenéra 



Trenér a nábor  

• Letáky, plakáty, billboardy – mají informativní charakter „kdy, kde, co“ 

• Nábor (předpoklad nezletilí) vždy na „den otevřených dveří“ přichází se zákonným 
zástupcem (opatrovníkem), podstata – praktické ukázky sportu včetně tréninku, 
zázemí, lodního parku apod. – termín – masové začátek nového školního roku – není 
dogma, lze i průběžně v roce

• Zájemci o členství ve VK 

• Zletilí

• Nezletilí – zákonný zástupce( opatrovník) 

• Podání přihlášky, vstupní lékařská prohlídka, uhrazení členského  poplatku, přijetí  -
evidenci vede statutární orgán (VV) VK za součinnosti trenéra! 

• Bez vstupní lékařské prohlídky by neměl být zájemce připuštěn k tréninku! Motto –
„nedodáš, netrénuješ“



Trenér a nábor 

• Informativní schůzka – trenér vs. zákonní zástupci

• Připravit se duševně i fyzicky  na to, že drtivá většina rodičů nemusí o sportu, 
potažmo veslování „něco vědět“, a pokud ano, budete příjemně překvapeni

• Trvat na účasti všech zákonných zástupců + prezenční listina, termíny typu „řekni 
doma vašim“ absolutně nefungují!

• Pojem informativní charakter
• Stručné představení sportovní disciplíny (veslování) a samotného VK

• Představení osoby trenéra, asistenta

• Termíny, náplň, délka tréninku, specifikace zátěže 

• Stručné popsání vzorové tréninkové jednotky (rodiče si většinou neumí činnost představit)

• Oblečení, popř. tréninkové pomůcky

• Příchod, odchod z VK (nechat si podepsat, že ten či onen může  chodit domů sám..)

• Sportovní soustředění, lyžařský výcvik atd. včetně přibližných termínů konání

• Z tohoto předem pořídit stručnou písemnou informaci pro každého zákonného zástupce  
mladého sportovce, převzetí podepíše při prezentaci 



Trenér a dokumentace z tréninku, soutěží apod. 

• Správně vedená dokumentace o svěřencích (dospělí i nezletilí) trenéra chrání 
před případnými excesy (občansko-právní, pracovně-právní, trestně-právní)

• Tréninkový deník trenéra

• Prezentace účasti (hlavně nezletilí) včetně záznamu o chování jednotlivců na tréninku

• Pokud není nezletilec ani opakovaně schopen podřídit se příkazu trenéra, informovat rodiče, osobní 
schůzka, sjednání nápravy, nepozorujeme zlepšení, zápis a vyloučení z klubu – důležitá dokumentace

• Vyhodnocování připravenosti jednotlivců i kolektivu

• Mající vliv na přihlášení či nepřihlášení do závodu – často si zákonní zástupci stěžují „proč nebyl jejich 
potomek přihlášen na tu či onu soutěž“, tudíž ideální mít podklady 

• Platnost lékařských prohlídek 

• Vyhodnocování účasti svěřenců na soutěžích

• Doporučuji vedení si ke každému svěřenci osobní složku (stačí i v ručně psané formě)

• Osoba trenéra – je to tělovýchovný pracovník ale není to vychovatel ani zákonný zástupce

• V případě soudního sporu příslušné soudy velmi často uznávají dobře vedenou trenérskou 
dokumentaci jako plně hodnotný listinný důkaz ve věci 



Konkurenční boj SK (VK) vs Komerční centra  

Komerční sportovní centrum 

• Business first, smlouva o členství je 
zavazující 

• Uměle vytvořené prostředí, ale s 
velkou nabídkou aktivit

• Přístup de facto 24 hodin – jak kde 

• Moderní vybavení, stroje a trendy, 
profesionální zázemí včetně parkování 
apod.

• Tělovýchovný servis – tréninkový plán, 
strava, regenerace apod. na jednom 
místě 

Sportovní klub, oddíl 

• Osobnější přístup, členství je dobrovolné

• Užší kolektiv, kamarádštější přístup, 
jednodušší navazování kontaktů

• Větší motivace – přítomnost top sportovců 
výkonnostních i vrcholových

• Možnost podílet se jako člen na případném 
chodu spolku 

• Menší finanční zátěž – nižší členské příspěvky

• Často spíše „drsnější“ podmínky pro trénink 
včetně prostor, někdy absence moderního 
vybavení



Pojem způsobilosti ve sportu 

• Způsobilost – trenéra 
• Plnoletost, tj. plná způsobilost k právním úkonům a trénování právní úkon je

• Teoretické a praktické znalosti a zkušenosti podložené příslušným vzděláním

• Mandát tuto činnost vykonávat – smlouva

• Způsobilost cvičence, klienta, sportovce
• Zdravotní způsobilost – fyzická i mentální 

– Zdravotní vyhláška – typy lékařských prohlídek – osvětlení problematiky 

• Připravenost – v případě závodní činnosti 

DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI HODNĚ ZDARU PŘI VAŠÍ TRENÉRSKÉ PRÁCI

„ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM“ – MÉ LETITÉ HESLO A MOTTO 


