Řád trenérů FAČR – edice 2022–2023

ŘÁD TRENÉRŮ
FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Základní ustanovení
1.
2.

3.
a)
b)
c)
d)

Fotbalová asociace České republiky (dále „FAČR“), jakožto spolek se širokou
základnou členů, jejichž podstatnou část tvoří hráči, dbá o jejich sportovní, jakož i
sociální rozvoj
Za účelem realizace cíle podle odstavce 1 vytváří FAČR rámec systému vzdělávání
trenérů tak, aby bylo možno získat, zachovat a zvyšovat odbornou způsobilost trenérů
k dosažení co možná nejkvalitnějšího tréninkového procesu a pozitivního vývoje ve
výkonnosti hráčů.
Tento Řád trenérů FAČR (dále „tento řád“), který vychází ze Stanov Asociace,
upravuje zejména podrobnosti týkající se:
systému, působnosti, rozsahu a účinnosti jednotlivých trenérských licencí a způsobu
jejich udělování;
postavení Grassroots manažera;
systému doškolení trenérů;
vydávání a platnosti trenérských průkazů, a to v souladu s Konvencí o vzdělávání
evropských trenérů UEFA a příslušnými předpisy FIFA, UEFA a FAČR.

Výklad některých pojmů
1. Pro účely tohoto řádu se v souladu se Stanovami následujícími pojmy rozumí:
a) Akademie – Regionální akademie určená pro talentované hráče ve věku do 12 a 13
let nebo pro talentované hráče do 14 a 15 let;
b) asistent trenéra – trenér, který:
i.
spolupracuje s hlavním trenérem při vedení hráčů a ostatních členů realizačního
týmu v šatně a technické zóně na stadionu, před, v průběhu a po utkání;
ii. spolupracuje s hlavním trenérem při vedení hráčů a ostatních členů realizačního
týmu před, v průběhu a po tréninkové jednotce;
c) Certifikát Grassroots Leader – základní stupeň trenérského vzdělání dostupný na
Portálu zaměřený na výchovu a trénink mládeže, který není trenérskou licencí;
d) držitel licence – trenér, který je držitelem účinné licence udělené podle tohoto řádu;
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e) hlavní trenér – trenér, který:
i.
je zodpovědný za výběr hráčů, taktiky a vedení a plánování tréninkového
procesu;
ii.
aktivně vede hráče a ostatní členy realizačního týmu v šatně a technické zóně
na stadionu, před, v průběhu a po utkání;
iii. aktivně vede hráče a ostatní členy realizačního týmu před, v průběhu a po
tréninkové jednotce;
f) komise – TMÚ, TMK OFS, TMK PFS, TMK KFS.
g) kondiční trenér – trenér, který diagnostikuje pohybovou výkonnost hráčů a následně
tvoří, plánuje a realizuje individuální a skupinové tréninkové programy zaměřené na
pohyb a participuje na realizaci tréninkového procesu s ostatními členy realizačního
týmu;
h) GTM – Grassroots Trenér mládeže, který spolupracuje s Lektorem FAČR a komisemi
na organizaci vzdělávání trenérů a dalších akcích na krajské a okresní úrovni.
i) Lektor FAČR – osoba odpovědná za jednotný obsah určených licencí a jejich
organizování na úrovni OFS, PFS a KFS;
j) Konvence – Konvence o vzdělávání evropských trenérů UEFA v účinném znění;
k) létající týmy trenérů – týmy trenérů působící při Krajských fotbalových svazech
nebo Pražském fotbalovém svazu specializované na rozvoj práce s mládeží;
l) Klubový licenční manuál – příloha č. 4 Soutěžního řádu, která upravuje podmínky
udělení klubových licencí vyžadovaných pro I. a II. ligu;
m) Portál – internetový portál FAČR, který tvoří součást Elektronického informačního
systému a jehož prostřednictvím FAČR komunikuje se svými pobočnými spolky,
jakož i se svými členy, na němž v souladu se Stanovami a dalšími předpisy FAČR
uveřejňuje zejména důležité informace, které se týkají FAČR, jejích pobočných
spolků a jejích členů, a pod který spadají zejména subdomény „is.fotbal.cz“ a
„členství.fotbal.cz“;
n) Pravidla SCM a SpSM – soubor pravidel vydávaný Sportovně-technickým
oddělením FAČR, na základě kterých je udělován členským klubům status
Sportovního centra mládeže a Sportovního střediska mládeže;
o) Rozpis profesionálních soutěží – předpis, který vydává v souladu s § 6 odst. 2
Soutěžního řádu řídící orgán I. a II. ligy;
p) realizační tým – vedoucí družstva, trenér, asistent trenéra, trenér brankářů, lékař nebo
jiný zdravotník, masér, nebo jiná osoba, která je uvedena v zápise o utkání;
q) Řád licenčního studia – řád, který konkretizuje podmínky přijetí, průběh a další
náležitosti licenčního kurzu; pro licence, které jsou komisemi udělovány, jsou
vytvořeny zvláštní řády licenčního studia, které tvoří přílohy tohoto řádu;
r) TMÚ – Trenérsko metodický úsek FAČR, který je součástí Sportovně-technického
oddělení FAČR;
s) TMK KFS – Trenérsko metodická komise při Krajském fotbalovém svazu jakožto
pobočném spolku FAČR;
t) TMK OFS – Trenérsko metodická komise při Okresním fotbalovém svazu jakožto
pobočném spolku FAČR;
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u) TMK PFS – Trenérsko metodická komise při Pražském fotbalovém svazu jakožto
pobočném spolku FAČR;
v) trenér – fyzická osoba, která je v souladu se Stanovami registrována jako člen FAČR
se zvláštními právy a povinnostmi trenéra;
w) trenér brankářů – trenér, který:
i
plánuje a vede tréninkový proces brankářů;
ii
spolupracuje s hlavním trenérem při přípravě brankářů;
x) (trenérská) licence – oprávnění fyzické osoby vykonávat funkci trenéra v souladu s
tímto řádem;
y) trenérské působení – zahrnuje vykonávání funkcí hlavního trenéra, asistenta trenéra
a trenéra brankářů;
z) trenérský deník – plán rozvoje týmu a jednotlivých hráčů, popis témat jednotlivých
tréninkových jednotek, které trenér vedl v členském klubu, kde působí;
aa) Unie českých fotbalových trenérů – Unie českých fotbalových trenérů, spolek
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
24862;
bb) Úsek talentované mládeže – úsek, který je součástí Sportovně-technického oddělení
FAČR a který v rámci své působnosti mj. organizuje a dohlíží na činnost a působení
Akademií;
cc) vedoucí trenér SpSM a SCM – trenér, který odpovídá za veškerá družstva náležející
do SpSM nebo SCM.
2. Pokud tento řád užívá pojmu, který v něm není výslovně vymezen, vykládá se takovýto
pojem v souladu s právními předpisy České republiky, se Stanovami a ostatními
předpisy FAČR, případně s jeho obvyklým významem.

§3
Komise
1. Za účelem dosažení cíle stanoveného v § tohoto řádu zřizuje FAČR v rámci svého
Sekretariátu TMÚ.
2. TMÚ:
a) pořádá licenční kurzy a doškolení, uděluje a prodlužuje účinnost licencí;
b) je garantem všech kurzů a doškolení pořádaných komisemi;
c) schvaluje programy kurzů a doškolení pořádaných komisemi podle odstavce 3;
d) vypracovává řády licenčních kurzů;
e) vyhodnocuje kurzy a programy pořádané komisemi;
f) vede databázi trenérů podle §5 tohoto řádu;
g) je oprávněn podat návrh na zahájení disciplinárního řízení s trenérem;
h) je oprávněn dočasně pozastavit účinnost licence podle §15 tohoto řádu;
i) rozvíjí program vzdělávání trenérů v rámci FAČR;
j) vydává trenérské průkazy;
k) vydává oficiální diplomy UEFA;
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l) vydává visací karty podle §12 tohoto řádu;
m) s povolením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydává Osvědčení o
absolvování akreditovaného vzdělávacího programu pro trenéry, kteří jsou držiteli
licencí vycházejících z Konvence;
n) se svými zástupci účastní seminářů pořádaných UEFA, FIFA a pravidelně
komunikuje s těmito i jinými zahraničními asociacemi o nových trendech ve
vzdělávání trenérů;
o) zpracovává poznatky ze seminářů podle písm. n) a přispívá do odborných časopisů,
zajišťuje překlad zahraničních článků a jejich uveřejnění na Portálu;
p) spravuje knihovnu s odbornou literaturou a DVD.
3. Pobočné spolky FAČR jsou oprávněny zřídit Trenérsko metodické komise (TMK OFS,
TMK KFS, TMK PFS).
4. TMK OFS, TMK KFS a TMK PFS:
a) pořádají licenční kurzy a doškolení, udělují a prodlužují účinnost licencí Trenér
fotbalu C a UEFA Grassroots C a s výjimkou TMK OFS i UEFA B;
b) evidují jimi udělené licence;
c) vydávají trenérské průkazy;
d) vydávají oficiální diplomy UEFA;
e) jsou oprávněny podat návrh na zahájení disciplinárního řízení s trenérem;
f) vypracovávají a zasílají TMÚ seznam trenérů, kteří se zúčastnili kurzu, doškolení či
speciálního semináře, a jejich výsledky;
g) vytvářejí programy kurzů a doškolení;
h) přispívají do odborných časopisů.
§4
Grassroots manažer
1. Grassroots manažer je fyzická osoba, jež je s FAČR ve smluvním vztahu, jehož předmětem
je výkon činnosti Grassroots manažera.
2. Grassroots manažera vybírá FAČR na základě výběrového řízení, jehož konání se s
dostatečným předstihem uveřejní na Portálu a na webových stránkách příslušného KFS.
3. Grassroots manažerem se může stát člen FAČR, který
a) je držitelem licence UEFA PRO nebo licence Trenér mládeže UEFA A,
b) má zkušenosti v práci s mládeží a
c) je bezúhonný.
4. Grassroots manažer zejména:
a) vybírá hráče pro mládežnické výběry kraje v kategoriích U10-U15;
b) spolupracuje a v některých záležitostech zastupuje Komisi mládeže FAČR a Komisi
mládeže KFS.
5. Grassroots manažer ve vztahu ke kurzům licence Trenér fotbalu C, UEFA Grassroots C a
UEFA B:
a) zastupuje FAČR při schvalování a organizaci kurzů;
b) zajišťuje komunikaci s TMÚ, zasílání dokumentů vztahujících se ke kurzům;
c) zajišťuje lektorské obsazení kurzů;
d) garantuje kvalitu závěrečných zkoušek.
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6. Další povinnosti jsou vymezeny v pracovní nebo obdobné smlouvě Grassroots manažera
dle konkrétních požadavků TMK KFS a místních specifik.
§5
Databáze trenérů
1. TMÚ spravuje databázi trenérů, která obsahuje:
a) jméno a příjmení;
b) bydliště;
c) rodné číslo; u osob, kterým nebylo přiděleno, náhradní číslo, které FAČR přidělí;
d) datum narození;
e) fotografii trenéra;
f) elektronickou adresu a telefonní číslo;
g) datum prvé registrace v databázi;
h) druh licence a údaj, která komise ji udělila;
i) účinnost licence;
j) číslo licence;
k) počet kreditů získaných v rámci kreditního systému doškolení a záznam, kterých
seminářů ohodnocených kredity se účastnil;
l) údaj, zda je členem Unie českých fotbalových trenérů.
2. TMÚ databázi aktualizuje bezodkladně poté, co vypracuje nebo od jiné komise obdrží
seznam trenérů, kteří se zúčastnili kurzu, doškolení či speciálního semináře, a jejich
výsledky.
3. Trenér je povinen bez zbytečného odkladu po změně údajů obsažených v odstavci 1 písm.
a), b), f) a l) oznámit tuto skutečnost TMÚ, který postupuje obdobně podle odstavce 2.
§6
Trenérská licence
1. K získání licence je vyžadováno absolvování příslušného licenčního kurzu a splnění
dalších tímto řádem, řády licenčních studií nebo jinými předpisy stanovených požadavků.
2. Licence uděluje FAČR prostřednictvím TMÚ. Licence Trenér fotbalu C, UEFA Grassroots
C a UEFA B mohou udělit i TMK OFS, TMK PFS a TMK KFS v souladu s ustanovením
§ 3 odst. 4 písm. a) tohoto řádu.
3. Licence vycházející z Konvence jsou účinné ve všech členských asociacích UEFA.
Licence vycházející z Konvence udělené v jiné členské asociaci UEFA jsou účinné i v
rámci soutěží FAČR.
4. Dovrší-li trenér v průběhu účinnosti licence 60 let věku, je mu po absolvování doškolení
udělena licence na dobu neomezenou.
§7
Systém licencí
1. Systém licencí vyjadřuje různé stupně odborné způsobilosti spjaté s jednotlivými
licencemi, přičemž vychází z Konvence, kterou doplňuje o licence FAČR.
2. Licence vycházející z Konvence jsou:
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3.

4.

5.

6.
7.

a) UEFA Grassroots C;
b) UEFA B;
c) UEFA A;
d) Trenér mládeže UEFA A;
e) UEFA PRO.
Licence FAČR jsou:
a) Trenér fotbalu C;
b) Profesionální trenér FAČR;
c) Trenér brankářů B;
d) Trenér brankářů A;
e) Kondiční trenér FAČR;
f) FAČR-UČFT A.
U licencí vycházejících z Konvence je licence UEFA B licencí vyšší úrovně než licence
UEFA Grassroots C, licence UEFA A licencí vyšší úrovně než licence UEFA B a licence
UEFA PRO licencí vyšší úrovně než licence UEFA A. V kategorii dospělých je licence
Trenér mládeže UEFA A licencí stejné úrovně jako licence UEFA A, v mládežnických
kategoriích je licencí stejné úrovně jako licence UEFA PRO. Všechny licence vycházející
z Konvence jsou licencemi vyšší úrovně než licence Trenér fotbalu C.
U licencí FAČR je licence Profesionální trenér FAČR licencí vyšší úrovně než licence
Trenér fotbalu C. Licence Profesionální trenér FAČR, jakož i licence FAČR UČFT A jsou
licencemi na stejné úrovni jako licence UEFA A. Licence Trenér brankářů A je licencí
vyšší úrovně než licence Trenér brankářů B.
V případech, kdy tento řád vyžaduje pro trenérské působení držení licence určité úrovně,
platí, že je možné trenérsky působit s licencí vyšší úrovně.
Udělování licencí vycházejících z Konvence podléhá kontrole UEFA Jira Panel.

§8
Licence vyžadované pro soutěže dospělých kategorií
1. Pokud tento řád dále nestanoví jinak, trenérsky působit mohou:
a) v I. a II. lize:
i.
v případě trenéra držitel licence UEFA PRO, nebo aktivní účastník
vzdělávacího kurzu organizovaného FAČR, nebo jinou členskou
fotbalovou asociací UEFA, který vede k udělení trenérské licence UEFA
PRO;
ii.
v případě asistenta trenéra držitel licence UEFA A, nebo aktivní účastník
vzdělávacího kurzu organizovaného FAČR, nebo jinou členskou
fotbalovou asociací UEFA, který vede k udělení trenérské licence UEFA
iii. v případě trenéra brankářů držitel minimálně licence Trenér brankářů A,
UEFA A, nebo Profesionální trenér FAČR;
iv.
v případě kondičního trenéra držitel minimálně licence Kondiční trenér
FAČR, nebo aktivní účastník vzdělávacího kurzu organizovaného FAČR,
nebo jinou členskou fotbalovou asociací UEFA, který vede k udělení
trenérské licence Kondiční trenér.
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2.
3.
4.
5.

b) ve II. lize držitelé licencí podle písmena a); asistentem trenéra nebo trenérem brankářů
může být držitel licence Profesionální trenér FAČR, Trenér mládeže UEFA
A, UEFA A nebo FAČR-UČFT;
c) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící komise pro Čechy nebo Řídící komise
pro Moravu, držitelé licencí s minimální úrovní licence Profesionální trenér FAČR,
Trenér mládeže UEFA A, UEFA A nebo FAČR UČFT; u trenéra brankářů se licence
nevyžaduje;
d) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Krajský fotbalový svaz, držitelé licencí podle
písmena c) a držitelé licence UEFA B;
e) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Okresní fotbalový svaz, držitelé licencí podle
písmena d) a držitelé licencí UEFA Grassroots C nebo Trenér fotbalu C; do termínu
pořádání kurzu Trenér fotbalu C též držitelé Certifikátu Grasroots Leader.
U reprezentačního A týmu a reprezentačního týmu U21 může trenérsky působit držitel
licence UEFA PRO, trenér brankářů může být držitelem licence Trenér brankářů A.
Držitel licence UEFA A, účastník kurzu licence UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA A,
který splňuje podmínku nejméně 150 startů v soutěžních utkáních v rámci profesionálních
soutěží členských asociací UEFA, může v I. lize vykonávat funkci asistenta trenéra.
V průběhu kurzu licence UEFA PRO může jeho účastník působit u družstev I. ligy jako
asistent trenéra nebo trenér brankářů.
V průběhu kurzu licence UEFA A může jeho účastník působit u družstev II. ligy jako
asistent trenéra nebo trenér brankářů.
§9
Licence vyžadované pro soutěže mládeže

1. Pokud tento řád dále nestanoví jinak, trenérsky působit mohou:
a) u družstev náležejících do SCM a SpSM držitelé licencí v souladu s Pravidly SCM a
SpSM;
b) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Řídící orgán I. Celostátní dorostenecké ligy,
Řídící komise pro Čechy nebo Řídící komise pro Moravu, držitelé licencí s minimální
úrovní licence UEFA A, FAČR-UČFT nebo Profesionální trenér FAČR; u trenéra
brankářů se licence nevyžaduje;
c) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Krajský fotbalový svaz, držitelé licencí podle
písmena c) a držitelé licence UEFA B;
d) v soutěžích, jejichž řídícím orgánem je Okresní fotbalový svaz, držitelé licencí podle
písmena d) a držitelé licencí UEFA Grassroots C nebo Trenér fotbalu C; do termínu
pořádání kurzu Trenér fotbalu C též držitelé Certifikátu Grasroots Leader.
2. Pro vedoucího trenéra SCM a SpSM se užije ustanovení odstavce 1 písmena a).
3. Pokud je držitel licence UEFA A absolventem denního magisterského studia vysoké školy
se zaměřením na tělesnou výchovu, která má s FAČR účinnou smlouvu, může vykonávat
funkci vedoucího trenéra v klubech se statusem SpSM a působit jako hlavní trenér družstev
klubů se statusem SCM a SpSM.
4. Trenérsky působit u mládežnických reprezentačních družstev může držitel licence Trenér
mládeže UEFA A, trenér brankářů může být držitelem licence Trenér brankářů B.
5. V Akademii mohou trenérsky působit trenéři podle rozhodnutí Úseku talentované mládeže.
6. Držitel licence UEFA Grassroots C či účastník kurzu UEFA Grassroots C, který splňuje
podmínku nejméně 150 startů v soutěžních utkáních v rámci profesionálních soutěží
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členských asociací UEFA, může požádat TMÚ o udělení výjimky, která mu umožňuje
vykonávat funkci asistenta trenéra nebo trenéra brankářů ve všech soutěžích mládeže.
Výjimka je udělena na jeden soutěžní ročník, během něhož musí trenér nastoupit či ukončit
studium licence UEFA B. Též osobě je možné udělit výjimky nejvýše pro dva na sebe
navazující soutěžní ročníky.
7. V případě nepřítomnosti trenéra při soutěžním utkáním mládeže je členský klub vždy
povinen zajistit, aby byla členem realizačního týmu fyzická osoba, která je držitelem
Certifikátu Grassroots Leader.
§ 10
Licence vyžadované pro soutěže žen a dívek
1.

Trenérsky působit mohou:
a) v I. lize žen držitelé licencí UEFA A, FAČR-UČFT, Trenér mládeže UEFA A nebo
Profesionální trenér FAČR; asistent trenéra nebo trenér brankářek může být držitelem
licence UEFA B; trenér brankářek může být držitelem licence Trenér brankářů A;
b) v II. lize žen, ČFLŽ a MFLŽ držitelé licencí podle písmena a) a licence UEFA B;
asistent trenéra nebo trenér brankářek může být držitelem licence UEFA Grassroots
C nebo licence Trenér fotbalu, do termínu pořádání kurzu Trenér fotbalu C též držitelé
Certifikátu Grasroots Leader; trenér brankářek může být držitelem licence Trenér
brankářů B;
c) v divizi žen a nižších soutěžích držitelé licencí podle písmena b) a licencí UEFA
Grassroots C nebo Trenér fotbalu C, do termínu pořádání kurzu Trenér fotbalu C též
držitelé Certifikátu Grasroots Leader;
d) v I. lize dorostenek, I. lize starších žákyň a I. lize mladších žákyň držitelé licencí podle
písmena b);
e) v II. lize dorostenek, II. lize starších žákyň a v soutěžích přípravek držitelé licencí
podle písmena c).
2. Trenérsky působit u mládežnických reprezentačních družstev žen může držitel licence
UEFA A, trenér brankářek může být držitelem licence Trenér brankářů B. Trenérsky
působit u reprezentačního družstva žen může držitel licence UEFA PRO, trenér brankářek
může být držitelem licence Trenér brankářů A.
§ 11
Trenérský průkaz
1. Trenérovi, který získá, Certifikát Grassroots Leader, licenci nebo mu byla licence
prodloužena, je vystaven trenérský průkaz a diplom.
2. Trenérský průkaz slouží jako osvědčení o držení Certifikátu Grassroots Leader nebo účinné
licence.
3. Trenér je povinen trenérský průkaz na vyžádání předložit v případech podle Soutěžního
řádu.
4. Trenérský průkaz obsahuje následující informace:
a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) místo narození;
d) druh licence;
8
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e) číslo licence;
f) platnost trenérského průkazu;
g) podpis oprávněné osoby za Komisi.
5. Za opětovné vystavení trenérského průkazu na základě žádosti trenéra jsou stanoveny tyto
poplatky:
a) Certifikát Grassroots Leader, licence Trenér fotbalu C, licence Grassroots UEFA C,
licence UEFA B, licence Trenér brankářů B, licence Trenér brankářů A, licence
Kondiční trenér FAČR, licence Profesionální trenér FAČR, licence FAČR-UČFT –
100,- Kč;
b) licence UEFA A, licence Trenér mládeže UEFA A, licence UEFA PRO – 200,- Kč.
6. Za opětovné vystavení diplomu na základě žádosti trenéra je stanoven poplatek 50,- Kč.
§ 12
Visací karta
1. Trenérům působícím v I. lize a II. lize TMÚ vydává pro danou část soutěžního ročníku, na
základě kluby předložených trenérských smluv, visací kartu.
2. Visací karta obsahuje:
a) jméno a příjmení;
b) pozici v realizačním týmu družstva;
c) fotografii trenéra;
d) údaj, na kterou část soutěžního ročníku byla vydána;
e) podpis oprávněné osoby za TMÚ.
3. Visací karta umožňuje trenérovi přístup do technické zóny hřiště, její držitelé jsou uvedeni
v zápisu o utkání a její držitelé jsou též povinni jí být viditelně označeni.
4. Trenér je povinen visací kartu užívat a na vyžádání předložit v souladu se Soutěžním řádem
a Rozpisem profesionálních soutěží.

§ 13
Licenční kurzy a doškolení
1. Licenční kurz je vymezen obsahem učiva a počtem učebních hodin podle studijního
programu stanoveného příslušným Řádem licenčního kurzu. Kurzy pořádají komise, a to i
ve spolupráci s Unií českých fotbalových trenérů a vysokými školami.
2. Kurzů licencí vycházejících z Konvence se smí účastnit i osoby s jiným než českým
občanstvím, pokud je jejich znalost českého jazyka a schopnost v něm komunikovat na
úrovni pro kurz dostačující. Nejvýše může počet zahraničních účastníků činit 10 % z
celkového počtu účastníků kurzu. Tito účastníci musí být TMÚ ohlášeni elektronicky nebo
dopisem před začátkem kurzu.
3. K prodloužení účinnosti licence je třeba absolvovat doškolení. Doškolení pořádá ta komise,
která je příslušná k pořádání kurzu.
4. U licencí, kde se pro účely prodloužení licence uplatní kreditní systém doškolení, je
doškolení tvořeno hlavními doškolovacími a vedlejšími doškolovacími semináři
ohodnocenými určitým počtem kreditů. V takovém případě je k prodloužení licence nutné
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absolvovat hlavní doškolovací seminář v průběhu 12 měsíců předcházejících datu skončení
účinnosti licence.
5. Hlavního doškolovacího semináře se trenér může účastnit, má-li tímto řádem stanovený
počet kreditů. Po absolvování hlavního doškolovacího semináře je trenérovi prodloužena
účinnost licence a zároveň získává tímto řádem stanovený počet kreditů do dalšího cyklu
doškolení.
6. V případě prvního udělení dané licence trenérovi, u které se uplatní kreditní systém
doškolení, je s jejím udělením spojeno i udělení takového počtu kreditů, který opravňuje
trenéra účastnit se hlavního doškolovacího semináře. Počet kreditů podle předchozí věty
trenér získá i současně se získáním licence Trenér brankářů A nebo Kondiční trenér FAČR.
7. Jako vedlejší doškolovací seminář lze uznat i speciální seminář podle §14 tohoto řádu za
předpokladu, že program takového speciálního semináře schválil TMÚ, který může
zastoupit Grassroots manažer, nebo jiná, TMÚ smluvně pověřená a vyškolená osoba.
8. Jako vedlejší seminář pro účely kreditního systému doškolení lze uznat i:
a) dokumentací doložené zahraniční trenérské stáže;
b) ukázkové tréninky a semináře organizované létajícími týmy trenérů;
c) lektorskou činnost v rámci kurzů pořádaných komisemi v rámci licenčních kurzů
licence UEFA A a vyšší;
d) další typy seminářů a akcí uznaných TMÚ FAČR a doložených účastí trenéra.
9. Programy kurzů a doškolení schvaluje TMÚ, který v případě licence C, UEFA Grassroots
C a UEFA B může zastoupit Grassroots manažer nebo jiná, TMÚ smluvně pověřená a
vyškolená osoba.
10. Za účast v kurzech a doškolovacích seminářích jsou komise oprávněny vyžadovat
poplatek.
§ 14
Speciální semináře
1. V mezidobí kurzů a doškolení pořádají komise ve spolupráci s Unií českých fotbalových
trenérů a vysokými školami speciální semináře. Speciální semináře jsou zaměřeny na
předávání zkušeností, vědomostí a poznatků v konkrétně zaměřených tematických
oblastech.
2. Základními typy speciálních seminářů jsou:
a) speciální semináře pro trenéry dětí a mládeže;
b) speciální semináře zaměřené na kondiční aspekty;
c) speciální semináře k rozvoji herních a takticko-technických předpokladů;
d) speciální semináře a kurzy pro trenéry brankářů;
e) speciální semináře zaměřené na ženský fotbal;
f) speciální semináře zaměřené na fotbal handicapovaných;
g) speciální semináře zaměřené na psychologii, vedení skupin a jednotlivců;
h) speciální seminář pro lektory profesionálních licencí vycházejících z Konvence;
i) speciální semináře pořádané za účelem předání poznatků a zkušeností ze seminářů
pořádaných FIFA a UEFA.
§ 15

10

Řád trenérů FAČR – edice 20229–2023

Zánik a pozastavení účinnosti licence
1. Licence pozbývá účinnosti, uplyne-li doba, na kterou byla licence udělena.
2. Účinnost licence je TMÚ oprávněn dočasně pozastavit na základě písemné žádosti trenéra
adresované TMÚ z vážných zdravotních či jiných důvodů, které je trenér povinen prokázat.
3. V případě pozastavení účinnosti licence je trenér povinen odevzdat trenérský průkaz TMÚ.
4. Po opětovném nabytí účinnosti pozastavené licence je třeba, v případě, kdy by již jinak
pozastavená licence pozbyla účinnosti, absolvovat doškolení, případně splnit podmínky
kreditního systému doškolení. Za taková doškolení a semináře však trenér, kterému byla
účinnost licence pozastavena, neplatí poplatek podle § 13 odstavce 10 tohoto řádu.

ČÁST DRUHÁ
TRENÉRSKÉ LICENCE
Díl 1
Licence vycházející z Konvence
§ 16
UEFA Grassroots C
1. Kurzu licence UEFA Grassroots C se může účastnit fyzická osoba, která je držitelem
licence Trenér fotbalu C a splní podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu
č. 1 tohoto řádu. Ten, kdo není plně svéprávný, navíc doloží písemné svolení zákonného
zástupce nebo opatrovníka.
2. Účinnost licence je neomezená.
§ 17
UEFA B
1. Kurzu licence UEFA B se může účastnit fyzická osoba, která je držitelem licence UEFA
Grassroots C a splní podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto
řádu. Ten, kdo není plně svéprávný, navíc doloží písemné svolení zákonného zástupce nebo
opatrovníka.
2. Fyzická osoba splňující podmínku nejméně 100 startů v českých profesionálních soutěžích
se může kurzu UEFA B účastnit po absolvování kurzu Grassroots C, a to bez povinnosti
absolvovat též kurz licence C. Ustanovení § 16 odstavce 1 tohoto řádu se v takovém případě
nepoužije.
3. Kurzu se může účastnit do jednoho roku od ukončení studia i absolvent bakalářského nebo
magisterského studia vysoké školy se zaměřením na tělesnou výchovu, která má s FAČR
účinnou smlouvu a který složí zkoušku ze specializace fotbalu podle požadavků Konvence.
Další podmínky stanoví smlouva mezi FAČR a vysokou školou.
11

Řád trenérů FAČR – edice 20229–2023
4. Absolvent magisterského studia vysoké školy se zaměřením na tělesnou výchovu, která má
s FAČR účinnou smlouvu, může požádat příslušný TMÚ o udělení licence UEFA B poté,
co prokáže alespoň jeden rok trenérského působení během studia. Podmínkou je, aby
vyučující specializace fotbalu na vysoké škole byl držitelem účinné a nejméně o jeden
stupeň vyšší licence, než je licence UEFA B. Další podmínky stanoví smlouva mezi FAČR
a vysokou školou.
5. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťují Lektoři FAČR ve spolupráci s GTM
pracujícím při KFS.
§ 18
UEFA A
1. Kurzu licence UEFA A se může účastnit zletilá fyzická osoba, která je držitelem licence
UEFA B, přičemž prokáže nejméně roční trenérské působení s licencí UEFA B, složí
přijímací zkoušky a splní další podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu
č. 3 tohoto řádu. V průběhu kurzu musí jeho účastník prokázat trenérské působení
písemným potvrzením klubu a vést trenérský deník.
2. Držitel licence UEFA B může TMÚ požádat o udělení výjimky za účelem zkrácení doby
mezi licenčními kurzy, pokud splňuje podmínku nejméně 100 startů v soutěžních utkání v
rámci profesionálních soutěží členských asociací UEFA.
3. Kurzu se může účastnit do jednoho roku od ukončení studia i absolvent denního
magisterského studia vysoké školy se zaměřením na tělesnou výchovu, která má s FAČR
účinnou smlouvu a který složí zkoušku ze specializace fotbalu podle požadavků Konvence.
Další podmínky stanoví smlouva mezi FAČR a vysokou školou. Kurz se koná jedenkrát
ročně, pořádá jej TMÚ.
4. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ. Doškolení je organizováno na
základě kreditního systému. Počet nutných kreditních bodů k prodloužení licence je 15.
5. Bodové ohodnocení
a) hlavního doškolovacího semináře činí 7 bodů,
b) vedlejšího doškolovacího semináře činí 4 body.
§ 19
Kurz „Fast track“
1. Kurz Fast track je spojený kurz licencí UEFA B a UEFA A.
2. Kurzu Fast track se může účastnit fyzická osoba, která je plně svéprávná a která odehrála
alespoň 20 mezistátních utkání za reprezentační A tým a působila jako hráč alespoň po
dobu 7 sezon v profesionálních soutěžích členských asociací FIFA a splní další podmínky
stanovené předpisy UEFA.
3. Program kurzu podléhá schválení příslušného orgánu UEFA.
4. Kurz pořádá TMÚ. Je možné jej zahájit při minimální účasti 7 účastníků. Kurz tvoří
nejméně 150 vyučovacích hodin.
5. Trenér, který kurz absolvuje, získá licenci UEFA A.
6. Držitel licence UEFA A na základě kurzu Fast track se může účastnit kurzu licence UEFA
PRO výlučně pořádaného TMÚ.
§ 20
Trenér mládeže UEFA A
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1. Kurzu licence Trenér mládeže UEFA A se může účastnit fyzická osoba, která je plně
svéprávná a která je držitelem licence UEFA A, přičemž prokáže nejméně roční trenérské
působení s licencí UEFA A, složí přijímací zkoušky a splní další podmínky podle Řádu
licenčního kurzu, který tvoří Přílohu č. 4 Řádu. V průběhu kurzu musí jeho účastník
prokázat trenérské působení písemným potvrzením klubu a vést trenérský deník.
2. Držitel licence UEFA A může TMÚ požádat o udělení výjimky za účelem zkrácení doby
mezi licenčními kurzy, pokud splňuje podmínku nejméně 150 startů v soutěžních utkání v
rámci profesionálních soutěží členských asociací UEFA.
3. Kurz se koná jedenkrát za dva roky, pořádá jej TMÚ.
4. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ. Doškolení je organizováno na
základě kreditního systému. Počet nutných kreditních bodů k prodloužení licence je 15.
Bodové ohodnocení
a) hlavního doškolovacího semináře činí 7 bodů,
b) vedlejšího doškolovacího semináře činí 4 body.
§ 21
UEFA PRO
1. Kurzu licence UEFA PRO se může účastnit fyzická osoba, která je plně svéprávná a která
je držitelem licence UEFA A nebo licence Trenér mládeže UEFA A, přičemž prokáže
nejméně roční trenérské působení s licencí UEFA A nebo licencí Trenér mládeže UEFA
A, složí přijímací zkoušky a splní další podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří
Přílohu č. 5 tohoto řádu. V průběhu kurzu musí jeho účastník prokázat trenérské působení
písemným potvrzením klubu a vést trenérský deník. Držitel licence UEFA A, který je
účastníkem kurzu licence Trenér mládeže UEFA A, se může účastnit přijímacích zkoušek
licence UEFA PRO až po skončení kurzu licence Trenér mládeže UEFA A.
2. Držitelé licence Trenér mládeže UEFA A, kteří dosáhnou průměru známek do 1,3 včetně
v rámci kurzu licence Trenér mládeže UEFA A, mohou být po 5 letech trenérského
působení u mládežnických týmů, přičemž do této lhůty se započítá doba studia licence
Trenér mládeže UEFA A a doba trenérského působení jako držitel této licence, připuštěni
do druhého semestru studia UEFA PRO licence. Pro připuštění do druhého semestru studia
licence UEFA PRO je nutné se před přijímacími zkouškami přihlásit a splnit rozdílové
zkoušky stanovené TMÚ. Počet držitelů licence Trenér mládeže UEFA A přijatých do
druhého semestru kurzu UEFA PRO je omezen na nejvýše tři přijaté, kteří budou mít u
rozdílových zkoušek a z průběhu studia licence Trenér mládeže UEFA A nejlepší
průměrnou výslednou známku.
3. Kurz se koná jedenkrát za dva roky, pořádá jej TMÚ.
4. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ. Doškolení je organizováno na
základě kreditního systému. Počet nutných kreditních bodů k prodloužení licence je 15.
Bodové ohodnocení
a) hlavního doškolovacího semináře činí 7 bodů,
b) speciálního doškolovacího semináře činí 4 body.

Díl 2
Licence FAČR a Certifikát Grassroots Leader
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§ 22
Trenér fotbalu C
1. Kurzu licence Trenér fotbalu C se může účastnit zletilá fyzická osoba, která splní podmínky
podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu č. 6 tohoto řádu. Nezletilá osoba starší 15
let doloží písemné svolení jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka.
2. Termíny pořádání kurzů a jejich frekvenci určuje TMK OFS. TMK OFS může s příslušným
TMK KFS dohodnout, že kurz bude pro TMK OFS pořádat TMK KFS.
3. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťuje TMK OFS. Doškolení je přístupné všem
zájemcům, byť nemají zájem o udělení licence nebo o její prodloužení, dovolujeli to
kapacita doškolení.
4. Žadatel, který splňuje podmínku nejméně 100 startů v soutěžních utkáních v rámci
profesionálních soutěží členských asociací UEFA, získá licenci Trenér fotbalu C na
základě žádosti podané TMÚ.
§ 23
Profesionální trenér FAČR
Licence Profesionální trenér FAČR vychází ze Směrnice pro udělování trenérských licencí
účinné do 28. 9. 1999. Kurzy licence Profesionální trenér FAČR komise nepořádají.
§ 24
FAČR-UČFT
1. Kurz licence FAČR-UČFT pořádá FAČR ve spolupráci s Unií českých fotbalových
trenérů. Obsah kurzu, jakož i práva a povinnosti účastníků se přiměřeně řídí Řádem
licenčního kurzu licence UEFA A, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto řádu.
2. Kurzu licence FAČR-UČFT se může účastnit zletilá fyzická osoba, která splní podmínky
podle Řádu licenčního kurzu licence UEFA A, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto řádu, avšak
není přijatým uchazečem kurzu licence UEFA A s tím, že
a) se v přijímacím řízení licence UEFA A umístí do dvacátého místa pod přijatým
uchazečem, který dosáhl nejnižšího počtu bodů ze všech přijatých uchazečů, přičemž
bodový rozdíl mezi těmito uchazeči není větší pěti bodů;
b) z jednoho členského klubu FAČR se může kurzu účastnit nejvýše jeden trenér;
c) při přijetí do kurzu budou postupně upřednostněni trenéři působící u družstev, která
se účastní soutěží SpSM a SCM, Krajského přeboru mládeže, Krajského přeboru
mužů.
3. Kurz je možné pořádat nejvýše jednou ročně.
4. Prokáže-li držitel licence trenérské působení písemným potvrzením klubu a trenérským
deníkem po dobu přinejmenším jednoho roku od získání licence ve funkci hlavního trenéra
v soutěži alespoň krajského přeboru, je oprávněn požádat TMÚ o přezkoušení. Na základě
úspěšného přezkoušení obdrží licenci UEFA A s tím, že přezkoušení má hodnotu 15
kreditních bodů.
5. O přezkoušení podle odstavce 4 je možné požádat ve lhůtě dvou let od získání licence.
6. Účinnost licence činí 2 roky. Doškolení se nepořádá.

14

Řád trenérů FAČR – edice 20229–2023

§ 25
Trenér brankářů B
Kurzu licence Trenér brankářů B se může účastnit zletilá fyzická osoba, která doloží
trenérské působení v roli trenéra brankařů s licencí minimální úrovně UEFA B a splní
podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu č. 7 tohoto řádu. V průběhu
kurzu musí jeho účastník prokázat trenérské působení písemným potvrzením klubu a vést
trenérský deník.
§ 26
Trenér brankářů A
1. Kurzu licence Trenér brankářů A se může účastnit zletilá fyzická osoba, která doloží
trenérské působení v roli trenéra brankařů
a) s licencí UEFA A nebo
b) s licencí UEFA B za současného držení licence Trenér brankářů B,
a splní podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu č. 8 tohoto řádu. V
průběhu kurzu musí jeho účastník prokázat trenérské působení písemným potvrzením klubu
a vést trenérský deník.
2. V průběhu kurzu licence Trenér brankářů A může jeho účastník působit u družstev I. ligy
a II. ligy (Fotbalová národní liga) jako trenér brankářů.
§ 27
Společná ustanovení pro brankářské licence
1. Licence trenéra brankářů rozšiřují tým licencovaných trenérů, kteří mohou být uvedeni v
zápisu o utkání.
2. Kurzy se konají jedenkrát za dva roky. Pořádá je TMÚ.
3. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ.
§ 28
Kondiční trenér FAČR
1. Kurzu licence Kondiční trenér FAČR se může účastnit zletilá fyzická osoba, která doloží
trenérské působení v roli kondičního trenéra s licencí minimální úrovně UEFA B nebo
fyzická osoba, která je absolventem alespoň bakalářského studia na vysoké škole
sportovního zaměření, je-li držitelem licence UEFA B, složí přijímací zkoušky a splní další
podmínky podle Řádu licenčního kurzu, který tvoří Přílohu č. 9 tohoto řádu. V průběhu
kurzu musí jeho účastník prokázat trenérské působení písemným potvrzením klubu a vést
trenérský deník.
2. Kurz se koná jedenkrát za dva roky, pořádá jej TMÚ.
3. Účinnost licence činí 3 roky. Doškolení zajišťuje TMÚ.
§ 29
Certifikát Grassroots Leader
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1. Kurzu k získání Certifikátu Grassroots Leader se může zúčastnit i nezletilá fyzická osoba,
která splní podmínky podle Pravidel Certifikátu Grassroots Leader, která tvoří Přílohu č.
10 tohoto řádu.
2. Kurz Certifikátu Grassroots Leader probíhá online a lze ho absolvovat kdykoliv.
3. Účinnost Certifikátu Grassroots Leader činí 3 roky.
4. Žadatel, který splňuje podmínku nejméně 150 startů v soutěžních utkáních v rámci
profesionálních soutěží členských asociací UEFA, získá licenci Certifikát Grassroots
Leader na základě žádosti podané TMÚ.

ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
USTANOVENÍ
§ 30
Přechodná ustanovení
1. Tímto řádem se řídí práva a povinnosti trenérů ode dne nabytí jeho účinnosti.
2. Licence udělené podle dosavadních předpisů se považují za licence udělené podle tohoto
řádu.
§ 31
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Řád trenérů, který byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 27. června 2017
a nabyl účinnosti dne 1. července 2017, a jehož novelizace Výkonný výbor schválil dne 6.
3. 2018 a dne 9. 10. 2018.
2. Tento řád byl schválen Výkonným výborem FAČR dne 10. června 2019 a nabývá účinnosti
dnem 1. července 2019. Novelizace tohoto řádu byla Výkonným výborem FAČR schválena
dne 24. 5. 2022 s účinností od 1. 7. 2022.
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Příloha č. 1
Řád licenčního kurzu licence
UEFA Grassroots C
§1
Základní charakteristika
1. Kurz trenérské licence UEFA Grassroots C je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské
působení v mládežnickém fotbale a na trenérské působení v kategorii dospělých v rámci
soutěží, jejichž řídícím orgánem je OFS.
2. V případě přihlášení alespoň 12 osob, jež odehrály alespoň 100 mistrovských utkání v I.
nebo II. lize, může TMÚ pro tyto osoby uspořádat speciální kurz.
3. Studium licence má dva stupně:
a) kurz licence C (23 vyučovacích hodin);
b) kurz Grassroots (40 vyučovacích hodin).
4. Kurz pořádá KFS po dohodě s TMÚ. Odborně jej zajišťuje TMK OFS v čele s vedoucím
kurzu, kterým je Grassroots manažer. Kurz může pořádat i TMÚ.
§2
Přijímací řízení
1. Uchazeč o účast v kurzu licence Grassroots předloží:
a) písemnou přihlášku
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
d) doklad o získání licence Trenér fotbalu C.
2. Přijímací zkouška je organizována pouze za předpokladu, že se o účast v kurzu uchází více
jak 30 uchazečů. V takovém případě se přijímací zkoušky řídí přiměřeně dle ustanovení
Řádu licenčního kurzu licence UEFA B, který tvoří přílohu č. 2 Řádu trenérů.
§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu se přijatý uchazeč zaváže k účasti na povinných akcích kurzu.
Neúčast ve výuce lze omluvit jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená
absence je důvodem k vyloučení z kurzu.
2. Před zahájením kurzu je uchazeč povinen uhradit poplatek podle § 5 odst. 1.
3. V průběhu kurzu je povinen dokládat trenérské působení a vést trenérský deník.
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§4
Povinnost pořadatele kurzu
Pořadatel kurzu je povinen záměr organizovat kurz oznámit TMÚ nejméně 30 dnů před jeho
plánovaným zahájením. Časový rozvrh a program kurzu musí být TMÚ navržen ke
schválení nejméně 10 dnů před zahájením. Bez schválení TMÚ není možno kurz zahájit.
§5
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví
pořadatel kurzu.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení kurzu ze závažných
důvodů ze strany účastníka či FAČR nebo jeho pobočných spolků se vrací poměrná část
zaplaceného poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům;
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje Profesionální trenér FAČR.
§6
Minimální rámcový učební plán
1. Program kurzu se skládá z celkového počtu 40 vyučovacích hodin, z čehož:
a) 16,5 vyučovací hodiny je zaměřeno na teoretickou výuku;
b) 23,5 vyučovací hodiny je zaměřeno na praktickou výuku.
TEORIE

PŘEDMĚT
Organizace kurzu

PRAXE

1

Praktická pedagogika – jak děti učit a vychovávat
Psycho-sociologické aspekty vedení dětí a spolupráce s rodiči

4

2

Fotbal a společnost, etika
Fyziologický základ a bio-medicínské aspekty – strava, spánek, pití,
denní režim
Anatomie dítěte – kompenzační cvičení - protahování, posilování
Management – ekonomicko-právní aspekty, plán tréninků, utkání a
soustředění
18
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Atletický a gymnastický základ koordinace
Trénink v tělocvičně nebo na malém prostoru
Míčové dovednosti – vedení míče, obcházení protihráče, přihrávání
a střelba, hra hlavou, soubojové chování
Herní koncept mladší a starší přípravky – průpravné hry na rozvoj
jednotlivých dovedností
CELKEM

3

0,5

2
6,5

3

5

16,5

23,5

2. Minimální rámcový učební plán může být pro jednotlivé kurzy měněn.
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Příloha č. 2
Řád licenčního kurzu licence
UEFA B
§1
Základní charakteristika
1. Kurz trenérské licence UEFA B je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské působení v
mládežnickém fotbale a na trenérské působení v kategorii dospělých v rámci soutěží,
jejichž řídícími orgány jsou OFS a KFS.
2. Kurz svým obsahem, formami a prostředky vychází z požadavků UEFA.
3. Kurz se skládá ze 160 vyučovacích hodin, přičemž je rozdělen do studijních bloků
odpovídajících předepsanému počtu hodin.
4. V případě přihlášení alespoň 12 osob podle § 17 odst. 2 Řádu trenérů může TMÚ pro tyto
osoby uspořádat speciální kurz.
§2
Přijímací řízení
1. Uchazeč o účast v kurzu licence UEFA B předloží:
a) písemnou přihlášku;
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) doklad o získání licence UEFA Grassroots C;
d) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců.
2. V případě velkého počtu uchazečů o účast v kurzu jsou pořádány přijímací zkoušky.
3. Přijímací zkouška, jejíž obsah určuje Grassroots trenér mládeže a Lektor FAČR po dohodě
s TMÚ, se skládá z písemného testu a ústní zkoušky na úrovni vědomostí z kurzů licence
UEFA Grassroots C a licence Trenér fotbalu C, přičemž součástí přijímací zkoušky může
být i dovednostní test, popřípadě výkon v miniutkání.
4. V přijímacím řízení se kromě posouzení úspěšnosti v písemném testu a u ústní zkoušky a
případného výkonu v miniutkání či provedení dovednostních testů bere v potaz také
předchozí prokazatelné trenérské a hráčské působení:
a) počet zápasů odehraných v I. lize, II. lize, ČFL nebo MSFL a divizních soutěžích;
b) počet reprezentačních startů za A tým a tým U 21;
c) doba a úroveň soutěží dosavadního trenérského působení;
d) popřípadě jiné činnosti související s činností trenéra nebo zvlášť významné fotbalové
ocenění.
5. S výsledky přijímacího řízení jsou přijatí uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po
jeho konání. Proti výsledku přijímacího řízení se může uchazeč odvolat k vedoucímu TMÚ
do 20 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci Trenéři.
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§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
3. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 5 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
4. V průběhu kurzu je povinen dokládat trenérské působení a vést trenérský deník.
§4
Povinnost pořadatele kurzu
Kurs je předem vypsán v systému Coachmanager, kam se trenéři přihlašují. Za včasné
vypsání a komuniukaci s trenéry odpovídají Lektoři FAČR ve spolupráci s GTM, dle toho,
kdo kurs vypsal.
§5
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví
organizátor kurzu.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů ze strany účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje Profesionální trenér FAČR.
§6
Minimální rámcový učební plán
1. Program kurzu navazuje na 40 vyučovacích hodin kurzu licence UEFA Grassroots C a dále
licenční kurz obsahuje:
a) alespoň 40 vyučovacích hodin teorie;
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b) alespoň 76 vyučovacích hodin praxe.
2. V jednotlivých tematických celcích výuky jsou zohledňovány odlišnosti tréninkového
procesu přípravek, žáků a dorostu.
3. Vyučovací hodiny teorie jsou zaměřeny:
a) v rozsahu 9 vyučovacích hodin na specializaci, konkrétně na:
i.
herní činnosti jednotlivce a rozvoj tvořivosti;
ii.
obranné a útočné kombinace;
iii. základní rozestavení při hře 5+1, 7+1 a 10+1;
iv.
organizaci a koncepci hry u mladších žáků, starších žáků a dorostu;
v.
standardní situace a souvislosti herním tréninkem;
vi.
hru brankáře a jeho zapojení při tréninku týmu;
b) v rozsahu 13 vyučovacích hodin na pedagogiku, etiku a didaktiku ve fotbale,
konkrétně v rozsahu:
i.
4 vyučovacích hodin na osobnost trenéra, koučink a vedení fotbalového týmu,
přípravu a koučování utkání, psychologickou přípravu;
ii.
3 vyučovacích hodin na strukturu a typy tréninkových jednotek;
iii. 1 vyučovací hodiny na didaktické formy, nácvik a herní trénink, základy
osvojování herních dovedností;
iv.
2 vyučovacích hodin na didaktické styly, pedagogické zásady a metody;
v.
2 vyučovacích hodin na plánování, evidenci a hodnocení trénovanosti a herního
výkonu;
vi.
1 vyučovací hodiny na specifika tréninku dívek a žen;
c) v rozsahu 11 vyučovacích hodin na biomedicínské disciplíny a zdravovědu ve fotbale,
konkrétně v rozsahu:
i.
4 vyučovacích hodin na informace k vývojové fyziologii a zátěžové fyziologii;
ii.
2 vyučovacích hodin na informace k anatomii a kompenzačním cvičením v
tréninkovém procesu;
iii.
2 vyučovacích hodin na informace k prevenci úrazů, první pomoci a
hygieně;
iv.
3 vyučovacích hodin na vývoj biologicko-psychologických
charakteristik v herním výkonu žáků a dorostenců, kondiční trénink a principy
rozvoje pohybových schopností;
d) v rozsahu 3 vyučovacích hodin na pravidla fotbalu a fotbalu malých forem, konkrétně
na výklad pravidel a způsob rozhodování, výchovné aspekty rozhodování (fair play)
a interakce rozhodčí-trenér-hráč v průběhu utkání;
e) v rozsahu 4 vyučovacích hodin na management, konkrétně na řízení týmu a klubů,
financování a získávání dotací, spolupráci s rodiči, KFS, obcemi.
4. Vyučovací hodiny praxe jsou zaměřeny:
f) v rozsahu 40 vyučovacích hodin na využití didaktických forem zejména ve vztahu k
nácviku a zdokonalování technicko-taktické stránky výkonu hráče, konkrétně v
rozsahu:
i.
1 vyučovací hodiny na vedení míče;
ii.
5 vyučovacích hodin na kličky a obcházení hráče;
iii.
2 vyučovacích hodin na zpracování míče;
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

2 vyučovacích hodin na přihrávání a převzetí míče;
2 vyučovacích hodin na střelbu;
2 vyučovacích hodin na hru hlavou;
4 vyučovacích hodin na přihrávání, kombinace a výběr místa;
4 vyučovacích hodin na obranné a útočné systémy a kombinace;
2 vyučovacích hodin na standartní situace;
4 vyučovacích hodin na nácvik hry 4:4, 5:5, 7:7 a obranné a útočné kombinace
a výběr místa;
xi.
4 vyučovacích hodin na nácvik hry 11:11 a obranné a útočné kombinace a
výběr místa;
xii.
2 vyučovacích hodin na trénink brankáře;
xiii. 6 vyučovacích hodin na kondiční trénink – síla, rychlost, obratnost a herní
vytrvalost;
g) v rozsahu 24 hodin na metodické výstupy, konkrétně:
i.
6 hodin na tréninkové jednotky v kategorii přípravek;
ii.
8 hodin na tréninkové jednotky v kategorii žáků;
iii. 10 hodin na tréninkové jednotky v kategorii dorostu;
h) v rozsahu 10 hodin pozorování tréninků a jejich rozbory;
i) v rozsahu 2 hodin na domácí přípravu, evidenci tréninkových jednotek.
§7
Dílčí zkoušky
1. V průběhu kurzu účastníci v rozsahu 4 hodin skládají dílčí zkoušky, které pokrývají témata:
a) pedagogiky, koučinku, psychologie;
b) herní a tréninkové koncepce a dovedností v jednotlivých kategoriích;
c) fyziologie, anatomie, biomedicíny a kondičního tréninku;
d) pravidel fotbalu a fotbalu malých forem a absolvují hodnocený metodický výstup jako
praktickou zkoušku a odevzdají videozáznam tréninku a sebehodnocení Lektorovi
FAČR.
2. Úspěšné složení dílčích zkoušek a metodického výstupu, jakož i schválení videa, je
podmínkou účasti na závěrečných zkouškách.
§8
Závěrečné zkoušky
1. V závěrečných zkouškách prokazuje uchazeč komplexní odbornou způsobilost k
trenérskému vedení fotbalového týmu na úrovni dle ustanovení Řádu trenérů.
Odbornou způsobilostí se rozumí:
a) praktické dovednosti;
b) teoretické vědomosti;
c) pedagogické a sociální schopnosti a dovednosti.
2. Závěrečné zkoušky, není-li rozhodnuto jinak, mají formu:
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a) teoretické ústní zkoušky, nebo
b) písemného testu z obsahu kurzu.
3. Stupnice hodnocení závěrečných zkoušek je:
a) výborně;
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
4. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušky dvakrát opakovat, ale nejdříve 30 dnů ode
dne zkoušky předcházející.
5. Závěrečné zkoušky jsou skládány před zkušební komisí, kterou na návrh pořadatele kurzu
schvaluje TMÚ.
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Příloha č. 3
Řád licenčního kurzu licence
UEFA A
§1
Základní charakteristika
1. Kurz trenérské licence UEFA A je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské působení v
profesionálních soutěžích, jakož i v soutěžích neprofesionálních a vyšších soutěžích
mládežnických kategorií.
2. Kurz svým obsahem, formami a prostředky vychází z požadavků UEFA.
3. Kurz se skládá z 200 vyučovacích hodin, přičemž je rozdělen do pěti čtyřdenních studijních
bloků.
§2
Přijímací řízení
1. Uchazeč o účast v kurzu licence UEFA A předloží:
a) písemnou přihlášku
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) doklad o získání licence UEFA B;
d) doklad potvrzující nejméně jeden rok trenérského působení s licencí UEFA B s
výjimkou osob dle § 18 odst. 2 Řádu trenérů;
e) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců.
2. Přijímací zkouška se skládá:
a) ze dvou písemných testů (na úrovni vědomostí licence Trenér fotbalu C, licence
UEFA B a poznatků, jež byly uveřejněny v publikaci Fotbal a trénink a na Portálu);
b) z ústní zkoušky (na úrovni vědomostí licence Trenér fotbalu C, licence UEFA B a
poznatků, jež byly uveřejněny v publikaci Fotbal a trénink a na Portálu);
c) rozhodne-li tak TMÚ i z praktické zkoušky spočívající v testu herních dovedností a
hodnocení herního výkonu v utkání.
3. V přijímacím řízení se kromě zkoušek dle odstavce 2 bere v potaz také předchozí
prokazatelné trenérské a hráčské působení, konkrétně:
a) počet zápasů odehraných v I. lize, II. lize, ČFL, MSFL nebo divizi;
b) počet reprezentačních startů za A tým a tým U 21;
c) doba a úroveň soutěží dosavadního trenérského působení;
d) popřípadě jiné činnosti související s činností trenéra nebo zvlášť významné fotbalové
ocenění.
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4. S výsledky přijímacího řízení jsou přijatí uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po
jeho konání. Proti výsledku přijímacího řízení se může uchazeč odvolat k vedoucímu TMÚ
do 20 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci Trenéři.
§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
3. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 4 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
4. V průběhu kurzu je povinen dokládat trenérské působení a vést trenérský deník.
§4
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví TMÚ.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů ze strany účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje vedoucí TMÚ.
§5
Minimální rámcový učební plán
OBSAH

HODINY

1. TEORIE A DIDAKTIKA FOTBALU

51

Teorie hry:
Ofenzivní a defenzivní fáze, charakteristika trendů vývoje profesionálního a
mládežnického fotbalu
Sportovní trénink do kategorie U13 se zaměřením na věkové zvláštnosti

4

Sportovní trénink mládeže mezi U14-U19 se zaměřením na věkové zvláštnosti

6

26
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Herní trénink – trénink dospělých:
Pohybová aktivita hráčů, kombinace, herní systémy a rozestavení, organizace a
koncepce hry
Kondiční trénink
Trénink brankářů

10
8
2

Plánování a organizace tréninkového procesu, periodizace, denní režim v den
tréninku, tréninková jednotka
Týmová příprava na utkání a činnost během utkání
Diagnostika individuální a týmového herního výkonu ve hře, identifikace
talentů (skauting)
Didaktická technologie:
formy, metody a styly v praxi

3
2
2
4

Aktuální problémy s interpretací pravidel, role rozhodčích v utkání

5

Fotbal žen

3
2. DIDAKTIKA FOTBALU – PRAXE

Trénink mládeže:
Použití metodicko-organizačních forem v tréninku a technicko-taktické
přípravy, pohybová aktivita hráčů, kombinace, herní systémy a standardní
situace. Zaměření na věkové zvláštnosti
Herní trénink dospělých:
Použití metodicko-organizačních forem v tréninku a technicko-taktické
přípravy, pohybová aktivita hráčů, kombinace, herní systémy a standardní
situace
Trénink brankářů
Kondiční příprava speciální pohybová příprava
(kondiční trénink, silový trénink, kompenzační cvičení, strečink, koordinace)
Laboratorní a terénní testování

100

25

30
2
12
4

Analýza videozáznamů utkání a tréninků

11

Hospitace v klubu s rozborem a diskuzí

16

3. TEORETICKÉ PŘEDMĚTY

43

Fyziologie zatížení – základy vytrvalostního tréninku ve fotbale

8

Sportovní psychologie – psychologické problémy tréninku a koučování

10

Sportovní pedagogika – pedagogická průprava práce trenéra, etika fotbalu,
fairplay
Komunikační dovednosti
Problematika managementu a finančního rozpočtu ve fotbale
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Biomedicínské aspekty ve fotbalu (první pomoc, denní režim, zranění,
prevence, regenerace, potravinové doplňky, doping

8

4. ZKOUŠKY
Anatomie, pedagogika, psychologie, fyziologie, kondiční trénink, pravidla, ,
závěrečná zkouška
Pět čtyřdenních interních bloků + závěrečné zkoušky

6/osoba
celkem 200

TMÚ je oprávněn rámcový učební plán pro každý kurz měnit.
§6
Dílčí zkoušky
1. V průběhu kurzu účastník skládá dílčí zkoušky, z nichž:
a) 7 je zaměřených na teorii;
b) 2 mají charakter metodického výstupu.
2. Stupnice hodnocení dílčích zkoušek je: a) výborně;
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
3. Účastník, který neprospěl, je oprávněn každou ze zkoušek dvakrát opakovat. V případě, že
se mu nepodaří některou ze zkoušek úspěšně absolvovat ani v opravných termínech, bude
z kurzu vyřazen, a to bez nároku na uznání složených dílčích zkoušek v případě účasti v
dalším kurzu licence UEFA A.

§7
Závěrečné zkoušky
1. V závěrečných zkouškách prokazuje účastník komplexní odbornou způsobilost k
trenérskému vedení fotbalového týmu na úrovni dle ustanovení Řádu trenérů.
Odbornou způsobilostí se rozumí:
a) praktické dovednosti;
b) teoretické vědomosti;
c) pedagogické a sociální schopnosti a dovednosti.
2. Závěrečné zkoušky, nerozhodne-li TMÚ jinak, mají formu
a)
teoretické ústní zkoušky nebo
b)
písemného testu z obsahu kurzu, přičemž je hodnocen i trenérský
deník.
3. Stupnice hodnocení závěrečných zkoušek je:
a) výborně
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
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4. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušky dvakrát opakovat, ale nejdříve 30 dnů ode
dne zkoušky předcházející.
5. Závěrečné zkoušky jsou skládány před zkušební komisí, kterou jmenuje TMÚ.
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Příloha č. 4
Řád licenčního kurzu licence
Trenér mládeže UEFA A
§1
Základní charakteristika
1.
2.
3.
4.

Licenční kurz licence Trenér mládeže UEFA A je zaměřen na výchovu a rozvoj mládeže.
Kurz svým obsahem, formami a prostředky vychází z požadavků UEFA.
Kurz se skládá ze 400 vyučovacích hodin, přičemž je rozdělen do tří semestrů.
V průběhu kurzu jeho účastníci, po konzultaci s vedoucím TMÚ, absolvují individuální
stáž u vybraného profesionálního členského klubu nebo v zahraničí v délce jednoho týdne,
přičemž získané poznatky zpracují písemně a přednesou v rámci kurzu ostatním
účastníkům.
§2
Přijímací řízení

1. Uchazeč o účast v kurzu licence Trenér mládeže UEFA A předloží:
a) písemnou přihlášku;
b) doklad o získání licence UEFA A;
c) doklad potvrzující nejméně jeden rok trenérského působení s licencí UEFA A včetně
trenérského deníku vedeného v průběhu tohoto období;
d) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
e) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců.
2. Přijímací zkouška se skládá:
a) z písemného testu (na úrovni vědomostí licence UEFA B a UEFA A licence a
poznatků, jež byly uveřejněny v publikaci Fotbal a trénink a na Portálu;
b) z ústní zkoušky (na úrovni vědomostí licence UEFA A);
3. Rozhodne-li tak TMÚ i z praktické zkoušky spočívající ve vedení tréninku. V přijímacím
řízení se kromě zkoušek dle odst. 3 bere v potaz také předchozí prokazatelné trenérské a
hráčské působení, konkrétně:
a) počet zápasů odehraných v I. lize, II. lize, ČFL, MSFL nebo divizi;
b) počet reprezentačních startů za A tým a tým U21;
c) doba a úroveň soutěží dosavadního trenérského působení;
d) popřípadě jiné činnosti související s činností trenéra nebo zvlášť významné fotbalové
ocenění.
4. S výsledky přijímacího řízení jsou přijatí uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po
jeho konání. Proti výsledku příjímacího řízení se může uchazeč odvolat k vedoucímu TMÚ
do 20 pracovních dnů od dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci Trenéři.
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§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
3. V průběhu kurzu jsou účastníci povinni zúčastnit se dalších akcí, které určí TMÚ.
4. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 5 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
5. V průběhu kurzu jeho účastníci aktivně trenérsky působí.
6. Do konce prvého semestru si účastník vybere téma závěrečné práce a jejího vedoucího.
Téma i osoba vedoucího podléhají schválení vedoucím kurzu.
§4
Přerušení účasti v kurzu
Účastník je oprávněn požádat o přerušení účasti v kurzu, přičemž doloží důvody přerušení.
Účastník je oprávněn dokončit přerušené studium v rámci nejbližšího následujícího kurzu,
přičemž úmysl pokračovat ve studiu musí oznámit TMÚ před konáním přijímacích
zkoušek. V takovém případě mu bude uznán poslední řádně ukončený semestr včetně
zkoušek a všech požadavků vztahujících se k danému semestru. Zkoušky a předměty, které
se mezi předmětnými kurzy změnily, je účastník povinen absolvovat.
§5
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví TMÚ.
2. Poplatek za účast v kurzu podle odstavce 1 může být rozdělen na dvě části se splatností v
dohodnutých termínech, které však vždy předchází některý ze semestrů. Bez uhrazení
poplatku nebo jeho části není možné kurz nastoupit nebo v něm pokračovat.
3. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj
vyřazen, zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů na straně účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
4. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
5. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
6. Rozpočet kurzu sestavuje vedoucí TMÚ.
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§6
Minimální rámcový učební plán

PŘEDMĚT

POČET HODIN
TEORIE

PRAXE

70

144

Didaktické postupy ve všech kategoriích U5 – U21

15

24

Herní koncepce

15

16

6

30

6

4

1. SPECIALIZACE FOTBALU

Herní trénink, rozvoj technicko-taktických dovedností –
hospitace
trénink brankářů
Metodické výstupy s účastníky – různá témata
Pravidla Fotbalu malých forem a pravidla fotbalu

50
10
18

20

plánování / aerobní trénink a anaerobní trénink

5

4

trendy rozvoje – herně kondiční trénink

3

4

speciální běžecký trénink

3

4

trénink síly

4

4

základní akrobacie a gymnastika

3

4

54

17

Kondiční trénink

2. SPORTOVNÍ VĚDY
Biomedicínské aspekty sportovní přípravy
dětí a mládeže ve fotbalu
Vývojová fyziologie a fyziologie zátěže

14

Výživa, pitný režim, denní režim, hygiena

10

Kompenzace, regenerace, zranění, rehabilitace

6

Doping, prevence, zdravý životní styl

2
6

Laboratorní zátěžové testy
Anatomie a kineziologie fotbalu

6

6

8

První pomoc

4
32
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Sportovní edukologie a společenské vědy

48

Pedagogika a koučink, etika

18

Psychologie

14

Komunikační dovednosti, rétorika, sociologie dle věkových
skupin
Práce s rodiči, plánování a management
Vyhledávání a příprava talentů

20

10
6
4

Teambuilding a organizace soustředění a kempů

20

3. DOPLŇUJÍCÍ DISCIPLÍNY

Management a řízení mládežnických subjektů fotbalu
(sportovní, obchodní management)
Právní problematika v trenérské praxi

26

8

12

4

8

Využití moderních technologií v praxi (počítač, Internet,
audiovizuální pomůcky)
Dílčí zkoušky : anatomie; vývojová fyziologie, fyziologie
zátěže ; kondiční trénink; psychologie;, pedagogika-koučink a
komunikace; pravidla fotbalu a pravidla fotbalu malých forem;
management, marketing a právo
Semestrální a závěrečné zkoušky
CELKEM

6

4

9 h /student
3 h / student
198

201

4. NEPŘÍMÁ VÝUKA A DALŠÍ ČINNOSTI

Stáž -hospitační činnost u klubů žákovské a dorostenecké ligy v
ČR a v zahraničí

30

Zápočet
(posouzení
odborné
úrovně
hospitačních
záznamů)

10

Při účasti se
započítává do
hodin
specializace

Konzultace (mimo program výuky)
Přednášky a praxe zahraničních expertů

TMÚ je oprávněn rámcový učební plán pro každý kurz měnit.
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§7
Dílčí zkoušky
1. Každý ze semestrů je zakončen postupovou zkouškou z obsahu výuky v daném semestru.
Úspěšné složení postupových zkoušek je předpokladem pro postup účastníka do dalšího
semestru, resp. jeho připuštění k závěrečným zkouškám. Účastník, který neprospěl, je
oprávněn každou ze zkoušek dvakrát opakovat. V případě, že se mu nepodaří danou
zkoušku či zkoušky úspěšně absolvovat ani v opravných termínech, bude z kurzu vyřazen,
a to bez nároku na uznání složených postupových zkoušek v případě účasti v dalším kurzu
licence Trenér mládeže UEFA A.
2. Stupnice hodnocení dílčích zkoušek je:
a) výborně;
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
3. Dílčí zkoušky tvoří:
a) 10 teoretických zkoušek,
b) 2x hodnocený metodický výstup,
c) 2x hodnocený videozáznam vedeného tréninku a sebehodnocení,
4. Účastník si vybere nebo je mu TMÚ přidělen poradce, který je držitelem licence Trenér
mládeže UEFA A nebo UEFA PRO. Ten se nejméně třikrát zúčastní tréninku účastníka v
klubu, v němž tento působí, zhodnotí kvalitu vedení tréninku účastníkem a poskytne o tom
TMÚ písemnou zprávu. K této zprávě je přihlíženo při hodnocení účastníka.
§8
Závěrečné zkoušky
1. V závěrečných zkouškách prokazuje uchazeč komplexní odbornou způsobilost k
trenérskému vedení mládežnického týmu. Odbornou způsobilostí se rozumí:
a) praktické dovednosti;
b) teoretické vědomosti;
c) pedagogické a manažerské schopnosti.
2. Závěrečné zkoušky, nerozhodne-li TMÚ jinak, se skládají z:
a) ústní zkoušky,
b) obhajoby závěrečné práce, přičemž je hodnocen i trenérský deník.
3. Závěrečné zkoušky jsou skládány před zkušební komisí, kterou jmenuje TMÚ.
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Příloha č. 5
Řád licenčního kurzu licence
UEFA PRO
§1
Základní charakteristika
1. Licenční kurz licence UEFA PRO je zaměřen na vzájemné propojení teoretických
vědomostí a praktických dovedností a schopností nezbytných pro trenérské a manažerské
působení v profesionálním fotbale.
2. Kurz svým obsahem, formami a prostředky vychází z požadavků UEFA.
3. Kurz je rozložen do 3 semestrů v průběhu 2 let a skládá se z 552 vyučovacích hodin, jeho
součástí jsou i stáže a jiné formy výuky.
§2
Přijímací řízení
1. Uchazeč o účast v kurzu licence UEFA A předloží:
a) přihlášku podanou prostřednictvím systému Coachmanager;
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) doklad o získání licence UEFA A nebo Trenér mládeže UEFA A;
d) doklad potvrzující nejméně jeden rok trenérského působení s licencí UEFA A nebo
e) Trenér mládeže UEFA A s výjimkou osob dle § 21 odst. 2 Řádu trenérů;
f) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců.
2. Přijímací zkouška se skládá:
a) z písemného testu (na úrovni vědomostí licence UEFA B, licence UEFA A a
poznatků, jež byly uveřejněny v publikaci Fotbal a trénink a na Portálu) a
b) z ústní zkoušky (na úrovni vědomostí licence UEFA B, UEFA A a poznatků, jež byly
uveřejněny v publikaci Fotbal a trénink a na Portálu) a
c) rozhodne-li tak TMÚ i z praktické zkoušky spočívající ve vedení tréninku a
d) rozhodne-li tak TMÚ i ze znalosti jednoho z úředních jazyků UEFA.
3. V přijímacím řízení se kromě zkoušek dle odstavce 2 bere v potaz také předchozí
prokazatelné trenérské a hráčské působení, konkrétně:
a) počet zápasů odehraných v I. lize, II. lize, ČFL, MSFL nebo divizi;
b) počet reprezentačních startů za A tým a tým U 21;
c) doba a úroveň soutěží dosavadního trenérského působení;
d) popřípadě jiné činnosti související s činností trenéra (pomoc při školení trenérů s nižší
licencí, vedení nebo podíl na vedení výběrových týmů mládeže do 12, 13, 14 let na
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úrovni krajů, činnost v komisích mládeže, trenérských radách apod.) nebo zvlášť
významné fotbalové ocenění.
4. S výsledky přijímacího řízení jsou přijatí uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po
jeho konání. Proti výsledku přijímacího řízení se může uchazeč odvolat k vedoucímu TMÚ
do 20 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci TMÚ.
§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
3. Účastníci jsou povinni se zúčastnit i dalších akcí, jež určí vedoucí TMÚ nebo Technický
ředitel Sportovně technického oddělení FAČR, jejichž účelem je doplnit licenční kurz.
4. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 5 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
5. V průběhu kurzu je povinen dokládat trenérské působení a vést trenérský deník.
6. Do konce prvého semestru si účastník vybere téma závěrečné práce a jejího vedoucího.
Téma i osoba vedoucího podléhají schválení vedoucím kurzu.

§4
Přerušení účasti v kurzu
Účastník je oprávněn požádat o přerušení účasti v kurzu, přičemž doloží důvody přerušení.
Účastník je oprávněn dokončit přerušené studium v rámci nejbližšího následujícího kurzu,
přičemž úmysl pokračovat ve studiu musí oznámit TMÚ před konáním přijímacích
zkoušek. V takovém případě mu bude uznán poslední řádně ukončený semestr včetně
zkoušek a všech požadavků vztahujících se k danému semestru. Zkoušky a předměty, které
se mezi předmětnými kurzy změnily, je účastník povinen absolvovat.
§5
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví TMÚ.
2. Poplatek za účast v kurzu podle odstavce 1 může být rozdělen na dvě části se splatností v
dohodnutých termínech, které však vždy předchází některý ze semestrů. Bez uhrazení
poplatku nebo jeho části není možné kurz nastoupit nebo v něm pokračovat.
3. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů na straně účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
4. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
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5. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
6. Rozpočet kurzu sestavuje vedoucí TMÚ.
§6
Minimální rámcový učební plán
Obsah

POČET HODIN
teorie

praxe

71

78

charakteristika současného profesionálního fotbalu,
individuální a týmový herní výkon, analýza hry a přenos do
tréninku

28

30

herní trénink, rozvoj technicko-taktických dovedností

8

8

standardní situace

4

4

trénink brankářů

10

8

herní systém a realizace hráčských rolí strategie a organizace
hry

4

6

výstavba týmu

6

8

diagnostika IHV a THV

5

8

aplikace teorie motorického učení v tréninku

2

3

ženský fotbal

4

3

1. SPECIALIZACE FOTBAL
Technicko-taktický trénink

70

Metodické výstupy účastníků
metodické výstupy účastníků

64

tréninky s tutorem ve vlastním klubu

6h/účastník
21

31

plánování/aerobní trénink a anaerobní trénink

5

2

speciální běžecký trénink

3

4

trénink síly

4

6

základní akrobacie a gymnastika

2

7

trendy rozvoje

3

4

kondiční testy

3

3

kompenzační cvičení

1

5

Kondiční trénink
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70

Stáže a hospitace

30 již zahrnuto
v rámci témat

hospitace v domácích klubech
kontinuální stáž ve vybraném klubu

40

Pravidla a rozhodčí

8

znění a výklad pravidel a další normy

6

vztahy mezi trenéry a rozhodčími

2

vztahy mezi hráči a rozhodčími
2. MLÁDEŽ, PEDAGOGIKA, KOUČOVÁNÍ A PRAVIDLA FMF
Pedagogika a koučink

19

20

21

24

4

4

12

20

formy chování (instrukce, opravy, zpětné vazby, diagnostika a
pozorování), komunikace v tréninku a utkání
didaktika – trenérské styly a herní příprava (využití
sledovacích analýz a videoanalýz)
modelové utkání a trénink
plánování tréninkového procesu, využití pomůcek
plánování soustředění
Sportovní příprava dětí a mládeže
vyhledávání a příprava talentů
technický, taktický a kondiční rozvoj v různých věkových
kategoriích
pravidla fotbalu malých forem
práce s rodiči, plánování a management

3
4

3. ANATOMIE, FYZIOLOGIE A BIOMEDICÍNSKÉ ASPEKTY FOTBALU
36
anatomie a kineziologie

8

fyziologie dětí, způsoby rozvoje zatěžování

8

10

fyziologie zátěže, reakce a adaptace na zátěž
trénink z hlediska intenzity, objemu, a energetických zdrojů
krytí)
laboratorní testování

16

optimalizace intenzity a obsahu zatížení
časová pásma, vysokohorský trénink, plánování
regenerace – denní režim, pití, strava, zlozvyky
38
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zranění a rehabilitace, regenerace
doping
první pomoc

4

4

4. PSYCHOLOGIE VEDENÍ A ROZHODOVÁNÍ, KOUČINK
cíle, motivace, aktivace
týmová dynamika
stresové faktory v herním výkonu, jednotlivec-tým
osobnostní charakteristiky a chování trenéra

20

8

psychologická příprava a trénink
vztahy v realizačním týmu
vztahy hráč – trenér
vztahy hráč – trenér – management
profesní etika
teambuilding

12
5. MANAGEMENT

zahraniční angažmá
komunikace s týmem
vztahy k veřejnosti – média, styk s veřejností
krizový management, role jednotlivců
struktura klubu, soutěží, FAČR, UEFA a FIFA

20

10

6

3

administrativa
rozpočet a tok peněz
právo a smlouvy
6. SPORT MARKETING
základy sportovního marketingu
ekonomika ve sportovním marketingu
právní aspekty sportovního marketingu
marketingové zkušenosti ze zahraničí
obchodní jednání ve sportovním marketingu
ZKOUŠKY
Dílčí zkoušky
anatomie; vývojová fyziologie, fyziologie zátěže ; kondiční
trénink; psychologie;, pedagogika-koučink a komunikace;
pravidla fotbalu a pravidla fotbalu malých forem;
management, marketing a právo
39

14 h na
účastníka
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cizí jazyk – zápočet
metodický výstup 1,2
Semestrální zkoušky
Didaktika a specializace 1, 2,

3 h na
účastníka

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací

2 h na
účastníka

Celkem hodin

222
3 SEMESTRY

300

CELKEM 543 HODIN

1 -17 tří či čtyřdenních bloků
metodické výstupy v domovském klubu
TMÚ je oprávněn rámcový učební plán pro každý kurz měnit.

1.

2.
3.

4.

5.

§7
Dílčí zkoušky
Každý ze semestrů je zakončen postupovou zkouškou z obsahu výuky v daném semestru.
Úspěšné složení postupových zkoušek je předpokladem pro postup účastníka do dalšího
semestru, resp. jeho připuštění k závěrečným zkouškám. Účastník, který neprospěl, je
oprávněn každou ze zkoušek dvakrát opakovat. V případě, že se mu nepodaří danou
zkoušku či zkoušky úspěšně absolvovat ani v opravných termínech, bude z kurzu vyřazen,
a to bez nároku na uznání složených postupových zkoušek v případě účasti v dalším kurzu
licence UEFA PRO.
Teoretické zkoušky jsou z: Vývojové fyziologie, fyziologie zátěže, anatomie, kondičního
tréninku, pravidel fotbalu a fotbalu malých forem, Pedagogiky – koučinku a komunikace,
Psychologie, managementu a práva.
Stupnice hodnocení postupových zkoušek je:
a) výborně;
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
Dílčí zkoušky tvoří:
a) 10 teoretických zkoušek,
b) 2x hodnocený metodický výstup,
c) 2x videozáznam vedeného tréninku a sebehodnocení,
Účastník si vybere nebo je mu TMÚ přidělen Mentor, který je držitelem licence Trenér
mládeže UEFA A nebo UEFA PRO. Ten se nejméně třikrát zúčastní tréninku účastníka v
klubu, v němž tento působí, zhodnotí kvalitu vedení tréninku účastníkem a poskytne o tom
TMÚ písemnou zprávu. K této zprávě je přihlíženo při hodnocení účastníka.
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§8
Závěrečné zkoušky
1. V závěrečných zkouškách prokazuje účastník komplexní odbornou způsobilost k
trenérskému vedení fotbalového týmu na úrovni dle ustanovení Řádu trenérů. Odbornou
způsobilostí se rozumí:
a) praktické dovednosti;
b) teoretické vědomosti;
c) pedagogické a sociální schopnosti a dovednosti.
2. Závěrečné zkoušky se skládají, pokud TMÚ nerozhodne jinak, z:
a) teoretické ústní zkoušky;
b) písemného testu z obsahu kurzu;
c) obhajoby závěrečné práce, přičemž je hodnocen i trenérský deník;
d) případně i hodnocení záznamu tréninku.
3. Každá část závěrečné zkoušky je klasifikována samostatně.
4. Závěrečnou zkoušku, resp. její část, může účastník absolvovat v případě, že splnil veškeré
dílčí studijní povinnosti a nejpozději do dvou let ode dne, kdy tuto zkoušku mohl konat
poprvé.
5. Stupnice hodnocení závěrečných zkoušek je:
a) výborně;
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
6. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušky dvakrát opakovat, ale nejdříve 30 dnů ode
dne zkoušky předcházející.
7. Závěrečné zkoušky jsou skládány před zkušební komisí, kterou jmenuje TMÚ.
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Příloha č. 6
Řád licenčního kurzu licence
Trenér fotbalu C
§1
Základní charakteristika
1. Licenční kurz licence Trenér fotbalu C je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské
působení v dětském fotbale a situačně na trenérské působení v kategorii mládeže a
dospělých v rámci soutěží, jejichž řídícím orgánem je OFS.
2. Kurz je samostatným prvním stupněm kurzu licence UEFA Grassroots C.
3. Kurz se skládá z 20 vyučovacích hodin, dvou náhledových tréninků s výkladem a diskuzí
a je zakončen závěrečnou zkouškou.
§2
Přijímací řízení
Uchazeč o účast v kurzu licence Trenér fotbalu C předloží:
a)
b)
c)
d)

písemnou přihlášku;
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
Certifikát Grassroots Leader.
§3
Povinnosti účastníků kurzu

1. Před zahájením kurzu se přijatý uchazeč zaváže k účasti na povinných akcích kurzu.
Neúčast ve výuce lze omluvit jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená
absence je důvodem k vyloučení z kurzu.
2. Před zahájením kurzu je uchazeč povinen uhradit poplatek podle § 5 odst. 1.
§4
Povinnosti pořadatele kurzu
Zahájení kurzu vyhlašuje Lektor FAČR ve spolupráci s GTM nejméně 30 dnů před jeho
zahájením. V případě nedostatečného počtu uchazečů je možné uspořádat kurz společný pro
více OFS.
Maximum účastníku je 30.

42

Řád trenérů FAČR – edice 20229–2023

§5
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví
pořadatel kurzu.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů na straně účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje vedoucí kurzu.
§6
Minimální rámcový učební plán
1. Licenční kurz obsahuje:
a) 10 vyučovacích hodin teorie;
b) 10 vyučovacích hodin praxe;
c) závěrečnou zkoušku.
2. Vyučovací hodiny teorie jsou zaměřeny na:
a) herní výkon hráčů v poli a brankáře;
b) individuální techniku a taktiku;
c) týmovou taktiku;
d) druhy, obsah a objem tréninkových jednotek;
e) herní trénink, kondiční trénink, komplexní trénink;
f) nácvik a rozvoj dovedností;
g) plánování tréninkového procesu a řízení tréninku a utkání dle kategorií;
h) pravidla fotbalu malých forem a učební proces v souvislosti s věkovou kategorií;
i) koučování jako rozvoj hráčského potenciálu, pedagogické zásady, práce s rodiči;
j) anatomické, fyziologické a psychologické zvláštnosti sportovní přípravy dětí a jejich
komplexní rozvoj;
k) první pomoc, kompenzační cvičení a úrazovou prevenci, regeneraci a hygienu.
3. Vyučovací hodiny praxe jsou zaměřeny na:
a) příklady stavby tréninkové jednotky družstva (s účastníky kurzu nebo formou
hospitace na tréninkové jednotce se záznamem a následným rozborem);
b) ukázky didaktických forem v tréninku a klíčová místa nácviku základních dovedností
(vedení míče a obcházení soupeře, kop, převzetí a zpracování míče, uvolnění pro
přihrávku);
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c) ukázky specifického rozvoje kondičních schopností v rámci tréninku;
d) první pomoc, kompenzační cvičení a úrazovou prevenci, regeneraci a hygienu.
§7
Závěrečná zkouška
1. Licenční kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která má formu testu. Součástí zkoušky
může být i sestavení a obhájení tréninkové jednotky.
2. Stupnice hodnocení závěrečné zkoušky je:
a) prospěl;
b) neprospěl.
3. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušky bez omezení opakovat.
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Příloha č. 7
Řád licenčního kurzu licence
Trenér brankářů B
§1
Základní charakteristika
1. Licenční kurz licence Trenér brankářů B je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské
působení v pozici trenéra brankářů pro mládežnické kategorie.
2. Koncepce kurzu klade důraz na vědomosti, praktické dovednosti a rozvoj schopností
trenérů.
3. Kurz se skládá ze 60 interních vyučovacích hodin, přičemž je rozdělen do tomu
odpovídajících studijních bloků.
§2
Výběrové řízení
1.

2.
3.
4.
5.

Uchazeč o účast v kurzu licence Trenér brankářů B předloží:
a) písemnou přihlášku;
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
d) doklad o získání licence UEFA B.
Přijímací zkoušky jsou pořádány pouze v případě velkého počtu uchazečů o účast v kurzu.
Přijímací zkouška se skládá z písemného testu na úrovni vědomostí kurzu licence C, licence
UEFA Grassroots C a licence UEFA B.
O obsahu přijímací zkoušky rozhoduje TMÚ.
S výsledky přijímacího řízení jsou uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po jeho
konání. Proti výsledku přijímacího řízení se může uchazeč odvolat k vedoucímu TMÚ do
20 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci Trenéři.
§3
Povinnosti účastníků kurzu

1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
3. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 4 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
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§4
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví TMÚ.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů ze strany účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům;
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje TMÚ.
§5
Minimální rámcový učební plán
1. Licenční kurz obsahuje:
a) alespoň 30 vyučujících hodin teorie;
b) alespoň 30 vyučovacích hodin praxe.
2. Vyučovací hodiny teorie jsou zaměřeny na:
a) technicko-taktickou přípravu brankáře;
b) techniku chytání;
c) historii a vývoj tréninku brankářů;
d) didaktické styly a koučink;
e) rozvoj kondičních schopností;
f) roli trenéra brankářů v realizačním týmu;
g) výběr talentů;
h) psychologickou přípravu brankáře;
i) využití IT k rozvoji brankářů.
3. Vyučovací hodiny praxe jsou zaměřeny na:
a) technicko-taktickou přípravu brankáře;
b) techniku chytání;
c) specifika brankářského tréninku u dětí a mládeže;
d) didaktické styly a koučink;
e) obratnost a gymnastiku;
f) dovednostní testy;
g) herní situace před brankou
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§6
Praktická zkouška a další studijní povinnosti
1. V průběhu kurzu účastník skládá praktickou zkoušku.
2. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušku dvakrát opakovat, nejdříve však 10 dnů
ode dne zkoušky předcházející.
3. Na opakovanou zkoušku je účastník povinen zajistit si figuranty pro trénink. Za opravný
pokus hradí účastník poplatek ve výši 500,- Kč.
4. Účastník je v průběhu kurzu povinen natočit a v elektronické formě odevzdat záznam
minimálně 45 minut tréninku s brankáři v klubu, kde působí.
5. TMÚ je oprávněn rozhodnout o konání dalších dílčích zkoušek.
§7
Závěrečná zkouška
1. Předpokladem k účasti na závěrečné zkoušce je splnění všech dílčích zkoušek a dalších
povinností podle § 6 tohoto Řádu.
2. Závěrečnou zkoušku tvoří, nerozhodne-li TMÚ jinak, písemný test a ústní zkouška, o
jejichž podobě rozhoduje TMÚ.
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Příloha č. 8
Řád licenčního kurzu licence
Trenér brankářů A
§1
Základní charakteristika
1. Licenční kurz licence Trenér brankářů A je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské
působení v pozici trenéra brankářů v kategorii dospělých a dorostu.
2. Koncepce kurzu klade důraz na vědomosti, praktické dovednosti a rozvoj schopností
trenérů.
3. Kurz se skládá z 80 vyučovacích hodin, přičemž je rozdělen do tomu odpovídajících
studijních bloků.
§2
Výběrové řízení
1. Uchazeč o účast v kurzu licence Trenér brankářů A předloží:
a) písemnou přihlášku;
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců;
d) doklad o držení účinné licence UEFA A licence, nebo licence UEFA B společně s
licencí Trenér brankářů B.
2. Přijímací zkoušky jsou pořádány pouze v případě velkého počtu uchazečů o účast v kurzu.
3. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu na úrovni vědomostí z kurzu licence C,
licence UEFA Grassroots C, licence UEFA B, licence UEFA A a licence Trenér brankářů
B.
4. O obsahu přijímací zkoušky rozhoduje TMÚ.
5. S výsledky přijímacího řízení jsou přijatí uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po
jeho konání. Proti výsledku přijímacího řízení se může uchazeč odvolat k vedoucímu TMÚ
do 20 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci TMÚ.
§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů hodných zvláštního zřetele. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
3. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 4 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
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§4
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví TMÚ.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů na straně účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje TMÚ.
§5
Minimální rámcový učební plán
1. Licenční kurz obsahuje:
a) alespoň 40 vyučovacích hodin teorie;
b) alespoň 40 vyučovacích hodin praxe.
2. Vyučovací hodiny teorie jsou zaměřeny na:
a) didaktické styly a koučink;
b) techniku chytání;
c) stabilizační a kompenzační cvičení;
d) přípravu brankářů v profesionálním fotbale;
e) historii a vývoj trenéra brankářů;
f) specifika trenéra brankářů;
g) výběr talentů;
h) testování;
i) rozvoj kondičních schopností;
j) přípravu brankáře na utkání;
k) plánování a evidence brankářské přípravy;
l) roli trenéra brankářů v týmu a spolupráce s trenéry;
m) psychologickou přípravu brankáře;
n) zranění brankářů.
3. Vyučovací hodiny praxe jsou zaměřeny na:
a) didaktické styly a koučink;
b) techniku chytání;
c) stabilizační a kompenzační cvičení;
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d) rozvoj kondičních schopností;
e) taktický trénink týmu v součinnosti s brankářem.
§6
Praktická zkouška a další studijní povinnosti
1. V průběhu kurzu uchazeč skládá praktickou zkoušku.
2. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušky dvakrát opakovat, nejdříve však 10 dnů
ode dne zkoušky předcházející.
3. Na opakovanou zkoušku je účastník povinen zajistit si figuranty pro trénink. Opravnou
zkoušku hradí účastník poplatkem 500,- Kč.
4. Účastník má povinnost natočit a v elektronické formě odevzdat záznam minimálně 45
minut tréninku s brankáři v klubu, kde působí.
5. TMÚ je oprávněn rozhodnout o konání dalších dílčích zkoušek.
§7
Závěrečná zkouška
1. Předpokladem k účasti na závěrečné zkoušce je splnění všech zkoušek a dalších povinností
podle § 6 tohoto Řádu.
2. Závěrečnou zkoušku tvoří, nerozhodne-li TMÚ jinak, písemný test, o jehož podobě
rozhoduje TMÚ.
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Příloha č. 9
Řád licenčního kurzu licence
Kondiční trenér FAČR
§1
Základní charakteristika
1. Licenční kurz licence Kondiční trenér FAČR je zaměřen zejména na rozvoj motorických
schopností a dovedností hráčů všech věkových kategorií.
2. Koncepce kurzu klade důraz na vědomosti, praktické dovednosti a rozvoj schopností
trenérů.
3. Kurz se skládá z 200 vyučovacích hodin a je zakončen závěrečnými zkouškami, přičemž
je rozdělen do tomu odpovídajících studijních bloků.
§2
Přijímací řízení
1. Uchazeč o účast v kurzu licence Kondiční trenér FAČR předloží:
a) písemnou přihlášku ke studiu;
b) lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti v kurzu nikoliv starší 3 měsíců;
c) doklad o aktuálním trenérském působení a dosaženém trenérském vzdělání (držitelé
licence UEFA A a vyšší jsou přijímáni přednostně, držitelé licence UEFA B a
absolventi vysoké školy podle § 27 odst. 1 Řádu trenérů skládají přijímací zkoušku);
d) výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců.
2. Přijímací zkoušky jsou pořádány pouze v případě velkého počtu uchazečů o kurz, a to pro
uchazeče, kteří jsou držiteli licence UEFA B.
3. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky zaměřených na kondiční
přípravu.
4. O obsahu přijímací zkoušky rozhoduje TMÚ.
5. S výsledky přijímacího řízení jsou přijatí uchazeči seznámeni do 10 kalendářních dnů po
jeho konání. Proti výsledku přijímacího řízení se může uchazeč odvolat do 20 pracovních
dnů ode dne oznámení výsledků zkoušek na Portálu v sekci TMÚ FAČR.
§3
Povinnosti účastníků kurzu
1. Před zahájením kurzu přijatý uchazeč uzavře s FAČR smlouvu o licenčním studiu.
2. Součástí smlouvy je ustanovení o povinné studijní docházce. Neúčast ve výuce lze omluvit
jen z důvodů zvláštního zřetele hodných. Neomluvená absence je důvodem k vyloučení z
kurzu.
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3. Nezbytnou součástí smlouvy je ujednání o poplatcích za účast v kurzu podle § 4 odst. 1,
které je uchazeč povinen uhradit před zahájením kurzu.
4. V průběhu kurzu jeho účastníci absolvují praktické testy hodnotící jejich motorické
schopnosti (flexibilita, obratnost, síla, vytrvalost) a dovednosti (základní pohybové
dovednosti), jejichž splnění je nezbytnou podmínkou pro pokračování ve studiu licenčního
kurzu.
5. V průběhu kurzu jsou účastníci povinni vykonat další dílčí teoretické a praktické zkoušky,
jejichž splnění je podmínkou účasti na závěrečných zkouškách.
§4
Poplatky a rozpočet kurzu
1. Průběh každého kurzu je zajištěn prostřednictvím vlastního rozpočtového programu, jehož
součást tvoří poplatky za účast v kurzu, jejichž výši pro každý licenční kurz stanoví TMÚ.
2. Pokud účastník účast v kurzu předčasně bez vážných důvodů ukončí anebo je z něj vyřazen,
zaplacený poplatek se nevrací. V případě předčasného ukončení účasti v kurzu ze
závažných důvodů ze strany účastníka či FAČR se vrací poměrná část zaplaceného
poplatku.
3. Zdrojová stránka rozpočtu se utváří:
a) z poplatků účastníků;
b) z jiných zdrojů.
4. Výdajová stránka rozpočtu zajišťuje:
a) nájmy hřišť, tělocvičen, hal, učeben;
b) odměny lektorům (včetně cestovních výloh);
c) učební materiál.
5. Rozpočet kurzu sestavuje TMÚ.
§5
Minimální rámcový učební plán
1. Licenční kurz obsahuje:
a) alespoň 85 vyučovacích hodin teorie;
b) alespoň 95 vyučovacích hodin praxe;
c) alespoň 20 vyučovacích hodin hospitace.
2. Vyučovací hodiny teorie jsou zaměřeny na:
a) základy teorie sportovního tréninku;
b) biomedicínské základy;
c) základy pedagogiky, psychologie a didaktiky sportu;
d) zatížení, zotavení a regeneraci;
e) základy sportovní medicíny a rehabilitace;
f) práci s technickými zařízeními;
g) anaerobní a aerobní trénink;
h) flexibilitu, koordinační schopnosti;
i) sportovní přípravu dětí.
3. Vyučovací hodiny praxe jsou zaměřeny na:
a) testování pohybových schopností a dovedností;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

rehabilitační postupy, svalové dysbalance;
prevenci a léčbu při poruše posturální stability;
rozvoj silových schopností;
silově koordinační přípravu;
trendy v oblasti rozcvičení;
koučink kondičního trenéra;
gymnastiku pro fotbalisty;
kondiční přípravu hráče po zranění;
trénink senzomotoriky a stability u fotbalistů;
plánování a realizaci anaerobního tréninku;
hospitace – sportovní příprava jiných sportovců;
práci s videotechnikou;
metody rozvoje flexibility (PNF, PIR apod.) a diagnostiku;
tréninkové prostředky pro rozvoj anaerobní a aerobní kapacity.
§6
Závěrečné zkoušky

1. Licenční kurz je zakončen závěrečnými zkouškami, které je nutné absolvovat nejpozději
do 180 dnů od posledního dne výuky.
2. Jednotlivé části zkoušek se hodnotí dle zvolené bodové stupnice, pro úspěšné složení
zkoušek je zapotřebí dosáhnout nejméně poloviny celkového počtu bodů.
3. V závěrečných zkouškách prokazuje účastník komplexní odbornou způsobilost v oblasti
kondiční přípravy. Odbornou způsobilostí se rozumí:
a) praktické dovednosti;
b) teoretické vědomosti;
c) pedagogické a sociální schopnosti a dovednosti.
4. Závěrečné zkoušky se skládají z:
a) teoretické ústní zkoušky;
b) praktické zkoušky (metodický výstup), která se zpravidla koná již v průběhu kurzu.
5. Stupnice hodnocení závěrečných zkoušek je:
a) výborně;
b) velmi dobře;
c) dobře;
d) neprospěl.
6. Účastník, který neprospěl, je oprávněn zkoušky dvakrát opakovat, ale nejdříve 30 dnů ode
dne zkoušky předcházející.
§7
Zvláštní ustanovení o udělení licence absolventům vysoké školy
Licence je udělena pouze těm absolventům kurzu, kteří jsou držiteli alespoň licence UEFA
B. Absolvent, který není držitelem licence dle předchozí věty, získá licenci Kondiční trenér
FAČR až po získání licence UEFA B. Nárok na udělení licence Kondiční trenér FAČR
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zaniká, nezíská-li licenci UEFA B do 2 let ode dne úspěšného absolvování kurzu licence
Kondiční trenér FAČR.
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Příloha č. 10 Pravidla
Certifikátu Grassroots Leader
§1
Základní charakteristika
1. Certifikát Grassroots Leader je základním stupněm trenérského vzdělávání v České
republice, jež je zaměřen na přípravu trenérů na trenérské působení ve fotbale dětí.
2. Certifikát Grassroots Leader osvědčuje získání základních informací o tréninku a vedení
dětí. Certifikát Grassroots leader je nutnou součástí licence Trenér fotbalu C.
3. Certifikát neopravňuje nezletilé k samostatnému vedení dětí v tréninku a utkání.
§2
Přijímací řízení
Zájemce o Certifikát Grassroots Leader:
a) se zaregistruje na Portálu (leadercertifikat.fotbal.cz);
b) vloží do systému svou fotografii;
c) předloží TMÚ výpis z evidence rejstříku trestů nikoliv starší 3 měsíců.
§3
Průběh kurzu
1. Licenční kurz:
a) probíhá online formou;
b) obsahuje 6 tematických celků;
c) závěrečnou zkoušku.
2. Tematické okruhy jsou zaměřeny na:
a) herní koncepce,
b) trénink a jeho skladba,
c) spolupráce s rodiči,
d) fyziologické otázky, vývoj dítěte a první pomoc,
e) koučink,
f) herní dovednosti.
§4
Závěrečná zkouška
1. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která má formu online testu.
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2. Test se skládá z otázek vygenerovaných z 6 tematických okruhů, jež účastník během kurzu
absolvoval.
3. Na vyplnění testu je vyhrazen maximální čas 90 minut, přičemž k úspěšnému absolvování
testu je potřeba odpovědět alespoň 90 % otázek správně.
4. Zájemce, který v testu neuspěl, je oprávněn zkoušku kdykoliv opakovat.
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