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             Obnova trenérských licencí : 

 

     Vážení kolegové a vedoucí oddílů, protože se setkávám s častými dotazy a mýty ohledně prodlužování a platnosti 

trenérských licencí, níže posílám výňatek ze směrnice ČAST č.02/2022 : 

 

4.6. Pokud trenér požádá o prodloužení licence před skončením platnosti licence, je povinen se účastnit doškolovacích 

seminářů a uhradit pořádajícímu svazu následující účastnický poplatek: 

 

 • licence D: 100,- Kč, • licence C: 200,-Kč, • licence B: 300,-Kč, • licence A: 400,-Kč. 

 

4.7. Pokud trenér požádá o prodloužení platnosti licence po skončení její platnosti, je povinen se zúčastnit doškolení a 

uhradit následující poplatek: 

 

Licence  

Doba propadlé 

licence  

0,5 - 1 rok  1-2 roky  2-5 let  

D  150,- Kč  200,- Kč  250,- Kč  

C  300,- Kč  400,- Kč  500,- Kč  

B  450,- Kč  600,- Kč  750,- Kč  

A  600,- Kč  800,- Kč  1000,- Kč  

 

 

4.8. Při propadlé licenci déle než 2 závodní období je trenér povinen kromě absolvování doškolení složit i praktické 

zkoušky odpovídající stupni udělené licence.  

 

4.9. Při propadlé licenci delší než 5 závodních období platnost licence končí (10 závodních období po absolvování školení). 

 

 

Takže z výše uvedeného zcela jasně vyplývá, že  Vám licence s koncem platnosti nezaniká a lze ji prodloužit i po skončení 

platnosti, tedy pokud někomu propadla třeba 21.6.2022 tak do 21.6. 2024  ji může prodloužit bez nutnosti zkoušek, v praxi 

doporučuji kdo nestihne školení v době platnosti udělat si prodloužení do jednoho roku od ukončení platnosti, vyhne se 

zkoušce a rozdíl v poplatku je minimální.  

 

Zároveň typ pro ty, kterým končí licence – nejbližší přeškolení pro všechny licence – tedy C, D, B, A je 19.12.2022 

v Havířově, více na webu ČAST, MSSST bude pořádat přeškolení pro C a D v květnu nebo červnu 2023. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností mne kdykoliv kontaktujte na tel 607775221 nebo emailem na petsyn@email.cz a 

nevěřte všem fámám které kde slyšíte. 

 

                  

                  Vyhotovil v Ostravě dne 22.11. 2022                                         Petr Synek,  předseda TMK MSSST        
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