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Vyjádření Revizní komise ČHS k podnětu Libora Hrozy ze dne 28. 11. 2015 

Popis situace 

Dne 10. 11. 2015 obdržela revizní komise ČHS podnět od Libora Hrozy (dále též „předkladatel“) ve 
věci trenérských licencí. Plný text podnětu je uveden dále v příloze tohoto vyjádření. Dne 28. 11. 
2015 dále předkladatel konkretizoval svůj podnět vůči revizní komisi takto:  

RK žádám o prověření: 

1) zda Tomáš Binter získal trenérskou licenci tř. A v souladu s předpisy ČHS a FTVS které jsou 
nutné splnit k získání téhle licence 

2) proč ČHS zpřísňuje podmínky k získání trenérských licencí svým členům. Podmínky jsou dány 
na FTVS a odsouhlaseny MŠMT 

3) zda ČHS neporušuje právní předpisy tím, že ztěžuje svým členům přístup ke vzdělání ohledně 
trenérských licencí 

4) zda si Tomáš Binter jako předseda soutěžní komise a tvůrce podmínek ke studiu trenérských 
licencí ze strany ČHS. Nevytvořil pro sebe výhodnější podmínky (20.12 2013 nestanovil 
podmínku pro licenci A, být držitelem licence B) než jaké pak stanovil v Licenčním řádu ČHS 
pro druhé (20. 3. 2015) 

 

 

Shrnutí závěrů 

Z důvodu obsažnosti jak podnětu, tak tím pádem logicky i nálezů, uvádíme jejich stručné shrnutí.  

Ve stručnosti lze shrnout, že revizní komise na základě podnětu nezjistila v souvislosti s udělováním 
trenérských licencí žádná pochybení. Přitom je potřeba uvést, že obavy vyjádřené v podnětu jsou 
zřejmě z převážné části způsobené tím, že podnět je v podstatné části svého rozsahu založen na 
předpokladu, že licence jsou (resp. byly dne 5. 1. 2015) udělovány na základě dokumentu z 20. 12. 
2013 s názvem „Školení trenérů a získání trenérských licencí“. Jak však revizní komise zjistila, tento 
dokument není řádem, podle kterého jsou licence udělovány, ale pouze informací o otevření kurzů 
v následujícím roce a možnostech získání jednotlivých licencí spojený se základními (tedy ne zcela 
nutně kompletními) podmínkami přijetí do kurzů, termíny a způsobem podání přihlášek. Součástí 
informací byl i kontakt na osoby, u nichž bylo lze získat další podrobnosti. Svojí podstatou se tedy 
jednalo o pouhou informaci či pozvánku, ač to možná z názvu dokumentu nemuselo být na první 
pohled patrné. Každý, tedy i předkladatel, mohl však jednoduchým dotazem tuto skutečnost zjistit 
tak, jako to učinila revizní komise.  

Jak dále revizní komise zjistila, trenérské licence jsou udělovány v souladu s dokumentem 
„Kvalifikační řád pro trenéry Českého horolezeckého svazu“ (dále též zkráceně „Kvalifikační řád“), 
který je zveřejněn na linku http://www.horosvaz.cz/res/archive/087/014072.pdf?seek=1421775433 
a který byl ve svém současném znění schválený komisemi SLD a SLM (dnes po sloučení pouze komise 
SL) dne 7. 12. 2014. To platí i o licencích udělených dne 5. 1. 2015, tedy i o licenci tř. A udělené 
Tomáši Binterovi (viz např. sdělení 
http://www.horosvaz.cz/res/archive/116/017255.pdf?seek=1449139023). Kvalifikační řád byl dále 
v nezměněném znění schválen Výkonným výborem dne 20. 3. 2015.  

Skutečnost, že Výkonný výbor schválil Kvalifikační řád až po udělení dotyčných trenérských licencí 
podle názoru revizní komise nemá vliv na platnost licencí, neboť Kvalifikační řád byl už v té době 
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schválený a platný jako vnitřní dokument příslušné komise. Žádný interní předpis přitom 
nekonkretizuje, které vnitřní dokumenty musí schvalovat Výkonný výbor, a které nikoliv. Navíc 
Výkonný výbor schválil Kvalifikační řád v nezměněném znění.  

Do budoucna nicméně revizní komise doporučuje, aby byla do vnitřních předpisů ČHS zapracována 
pravidla stanovující, jaké dokumenty je nutné považovat za vnitřní dokumenty ČHS podléhající 
schválení Výkonným výborem.  

Dále revizní komise doporučuje důsledně označovat dokumenty umisťované na web horosvaz.cz tak, 
aby bylo jednoznačné, zda se jedná o závazný dokument, nebo o pouhé oznámení.  

 

 

Vyjádření k jednotlivým bodům podnětu 

1) Zda Tomáš Binter získal trenérskou licenci tř. A v souladu s předpisy ČHS a FTVS které jsou 
nutné splnit k získání téhle licence 

Revizní komise prověřila splnění podmínek pro udělení trenérské licence třídy A Tomáši Binterovi 
v návaznosti na článek 5 a článek 6 Kvalifikačního řádu a nezjistila pochybení.  

 

2) Proč ČHS zpřísňuje podmínky k získání trenérských licencí svým členům. Podmínky jsou dány 
na FTVS a odsouhlaseny MŠMT 

Podmínky pro získání trenérských licencí stanovuje obecně příslušný sportovní svaz, v tomto případě 
ČHS. V případě trenérských licencí udělovaných ČHS podle Kvalifikačního řádu se jedná o jiný případ, 
než o tzv. Trenérskou školu, kterou má FTVS v nabídce celoživotního vzdělávání. ČHS u svých 
trenérských licencí s FTVS spolupracuje, ale FTVS je pouze v roli školicího pracoviště (dodavatele).   

Nicméně i kdybychom porovnávali podmínky Kvalifikačního řádu s podmínkami Trenérské školy FTVS, 
tak například v případě licencí A podle názoru revizní komise nejsou podmínky ČHS přísnější. Pro 
úplnost citujeme článek 5) Kvalifikačního řádu, třetí odstavec:  

„Trenér licence A – věk 24 let; vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně tělovýchovného směru 
nebo dvouleté studium trenérské školy UK FTVS; trenérská licence B nebo doložená publikační a 
odborná činnost v oblasti tréninku sportovního lezení (publikační a odbornou činnost posuzuje 
Komise soutěžního lezení ČHS); minimálně 4 roky odborné praxe na vrcholové úrovni (individuální 
vedení alespoň dvou členů reprezentačních družstev mládeže nebo dospělých).“ 

Konkrétně u podmínky absolvovaného VŠ vzdělání tedy lze uvést, že tím, že zájemci o licenci A 
mohou požadované VŠ vzdělání nahradit absolvováním Trenérské školy, se získání licence 
zpřístupňuje i lidem, kteří požadovanou VŠ nemají.  

 

3) Zda ČHS neporušuje právní předpisy tím, že ztěžuje svým členům přístup ke vzdělání ohledně 
trenérských licencí 

Kvalifikační řád neomezuje a nemůže omezovat přístup ke vzdělání, protože Kvalifikační řád upravuje 
podmínky udělování trenérských licencí, nikoli přístup ke vzdělání jako takovému. Nemůže tedy 
porušovat právní předpisy týkající se přístupu ke vzdělání. 
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Pro úplnost citujeme článek 5) Kvalifikačního řádu, čtvrtý odstavec: 

„Pro udělení a platnost jakékoli licence platí, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný 
trestný čin a nedopustil se závažného disciplinárního provinění.“ 

Pokud jde o podmínku „bezúhonnosti“, která platí pro udělení a platnost licence, tedy pro oprávnění 
pro práci s veřejností, tato přímo vychází ze zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění o pedagogických 
pracovnících, §3, odst. 1) písm. c). Přitom dle §2 odst. 2 písm. h) tohoto zákona se za pedagogické 
pracovníky považují rovněž trenéři.  

 

4) zda si Tomáš Binter jako předseda soutěžní komise a tvůrce podmínek ke studiu trenérských 
licencí ze strany ČHS. Nevytvořil pro sebe výhodnější podmínky (20.12 2013 nestanovil 
podmínku pro licenci A, být držitelem licence B) než jaké pak stanovil v Licenčním řádu ČHS 
pro druhé (20. 3. 2015) 

Jak bylo uvedeno výše, licence A byla Tomáši Binterovi udělena v souladu s Kvalifikačním řádem, 
nebyly tedy vytvořeny žádné jiné podmínky než pro druhé.  

Konkrétně co se týká podmínky být držitelem licence B, článek 5) Kvalifikačního řádu, třetí odstavec, 
jak již bylo citováno, stanoví podmínku: „…trenérská licence B nebo doložená publikační a odborná 
činnost v oblasti tréninku sportovního lezení…“. 

Není tedy pravda, že v Kvalifikačním řádu je nezbytná podmínka být držitelem licence B. Uchazeč 
musí buď  

- mít trenérskou licenci B,  

nebo 

- mít doloženu příslušnou publikační a odbornou činnost.  

 

 

V Praze, dne 8. ledna 2016 

 

 

Martin Mašát 

předseda Revizní komise ČHS 
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Příloha: Znění podnětu z 10. 11. 2015 

 

Vážená revizní komise 
 
Obracím se na vás v problematice trenérských licencí. 
Bohužel jsem pojal podezření, že člen Čhs a předseda komise soutěžního lezení získal trenérskou 
licenci třídy "A" přinejmenším nestandartním  způsobem. 
Dne 20.12 2013 se objevila na stránkách ČHS tato informace. V tuto dobu pan Tomáš Binter nebyl 
držitel trenérské licence třídy"A" ani třídy "B"! 

 
20. 12. 2013 | Rubrika: Metodika,  medicína, Soutěžní lezení  

 
Český horolezecký svaz ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK připravil školení 
trenérů sportovního lezení pro získání licence B, která je druhým nejvyšším trenérským vzděláním 
v ČR a opravňuje držitele k získání živnostenského oprávnění. 
 
  
 
Kurz odpovídá úrovni studia příslušné specializace na FTVS UK, a protože jeho hodinová dotace dle 
platných předpisů je 150 hodin, bude rozdělen do 6 – 7 výukových bloků (prodloužených víkendů). 
 
  
 
První dva výukové bloky jsou věnovány vědeckým základům sportovního tréninku (obecná část), 
ostatní pak specializaci na sportovní lezení. 
 
  
 
Výukové bloky věnované obecné části se uskuteční v termínech 14. – 16. 2. a 28. 2. – 2. 3. 2014. 
Termíny výukových bloků specializované části budou definitivně upřesněny až po uzavření přihlášek 
v návaznosti na závodní kalendář a časové možnosti účastníků. 
 
  
 
Kurz je primárně určen trenérům působícím v oddílech ČHS, popř. tréninkových skupinách složených 
ze členů ČHS a je koncipován pro 10 frekventantů. Cena kurzu pro trenéry nominované oddíly ČHS 
nebo prokazatelně působícími v tréninkových skupinách složených z členů ČHS je 3 000,- Kč, protože 
ČHS za ně uhradí větší část kurzovního poplatku, cena pro individuální zájemce je 13 000,- Kč. 
 
  
 
Uchazeč o získání trenérské licence B musí splňovat následující kritéria: 
 
 
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 
- nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 

http://www.horosvaz.cz/metodika-medicina/
http://www.horosvaz.cz/soutezni-lezeni/
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- nedopustil se závažného disciplinárního provinění 
  
Protože kapacita kurzu je omezená, zasílejte přihlášky co nejdříve na adresu 
radana.plevkova@horosvaz.cz. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, 
oddíl nebo složení tréninkové skupiny, nejvyšší dosažené vzdělání (bude nutno doložit ověřenou kopií 
diplomu nebo maturitního vysvědčení). Uzávěrka přihlášek je 14. 1. 2014. Bližší informace ke kurzu 
získáte na adrese tomas.binter@tiscali.cz. 
 
  
 
ČHS ve spolupráci s FTVS UK vytvořil i podmínky pro získání trenérské licence A se specializací na 
sportovní lezení. Kritéria pro získání této licence jsou následující: 
 
 
- vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně tělovýchovného směru  
- minimálně 4 roky odborné praxe na vrcholové úrovni (individuální vedení alespoň 2 členů 
reprezentačních družstev mládeže nebo dospělých) 
- uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 
- uchazeč se nedopustil závažného disciplinárního provinění 
  
Zájemci o trenérskou licenci A splňující uvedená kritéria se mohou hlásit na adresu 
radana.plevkova@horosvaz.cz . V přihlášce uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, 
oddíl, seznam svěřenců reprezentační úrovně a dobu spolupráce, nejvyšší dosažené vzdělání (bude 
nutno doložit ověřenou kopií diplomu). Uzávěrka přihlášek je 31. 1. 2014. Bližší informace k licenci A 
získáte na adrese tomas.binter@tiscali.cz . 
 
 
ČHS ve spolupráci s FTVS UK připravil i možnost získání trenérské licence C, která však neopravňuje 
k získání živnostenského oprávnění a je spíše základem pro další vzdělávání.  
 
  
 
Licence C bude udělena absolventům kurzu pro instruktory lezení na umělých stěnách s rozšířenou 
výukou základů tréninku sportovního lezení. Kurz splňující tato kritéria v roce 2014 připravuje pouze 
FTVS UK, zájemci se mohou hlásit přímo na FTVS a po úspěšném absolvování kurzu bude zájemcům 
na základě žádosti udělena licence C trenéra sportovního lezení. 
  
Za komisi SLD Tomáš Binter 
Za komisi SLM Marie Dichtlová 

 
 
 
 
 
A  5.1 2015 je na stránkách ČHS sdělení, že pan Tomáš  Binter st. získal trenérskou  licenci "A" To je 
také napsáno na stránkách ČHS 
              Nějak mi to nesedí protože jak je napsáno níže. Podmínkou získání trenérské licence třídy "A" 

mailto:radana.plevkova@horosvaz.cz
mailto:tomas.binter@tiscali.cz
mailto:radana.plevkova@horosvaz.cz
mailto:tomas.binter@tiscali.cz
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na FTVS je mimo jiné mít druhou nejvyšší trenérskou kvalifikaci  příslušného sportovního svazu či 
spolku. A tou je třída "B" kterou Pan Binter neměl. A dále je podminkou dvouleté studium. A jak je 
vidět z datumů. Pan Binter tuto dobu zkrátil více než o jeden rok. 
 
 
 
PODMÍNKY FTVS K ZÍSKÁNÍ TRENÉRSKÉ LICENCE 
 
 
Trenérská škola - licence A 

•  
je otevřená pro všechny sporty 

•  
přihláška do 15. května každého roku příslušnému sport. svazu či spolku v tělovýchově a 
sportu v České republice 

 
Podmínky pro přijetí ke studiu 

•  
úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou 

•  
proděkan pro rozvoj může uchazečům bez maturity udělit výjimku, která umožní získat 
středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy 

•  
druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku 

•  
doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně spolku 

•  
přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně spolku 

•  
cena: 11.000 Kč/akademický rok 

 
Podmínky pro otevření daného oboru studia 

•  
minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport 

•  
v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně spolkem 
projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace 

 
Organizace výuky 

•  
studium je dvouleté 
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•  
9 konzultací do roka (konzultace začínají v pátek dopoledne a končí v sobotu odpoledne - viz. 
rozvrh konzultací) 

•  
v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z) 

 
Závěr studia 

•  
úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí 

•  
obhajoba závěrečné práce 

 
 
Po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent  

•  
osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS v Praze 

•  
Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského 
vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu. 

 
 
Organizační, studijní a zkušební řád TŠ  
 
Vyhláška pro Trenérskou školu – akadem. rok 2015/2016  
 
Vyhláška pro závěrečné ročníky Trenérské školy  

 

PDF TXT  

Poslední změna: 19. srpen 2015 15:12 
 
 
Dále by mě jako člena ČHS  zajímalo proč ČHS  zpřísnilo svým členům přístup ke vzdělání na FTVS a to 
těmito podmínkami: 
 
- vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně tělovýchovného směru  
- minimálně 4 roky odborné praxe na vrcholové úrovni (individuální vedení alespoň 2 členů 
reprezentačních družstev mládeže nebo dospělých) 
- uchazeč nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 
- uchazeč se nedopustil závažného disciplinárního provinění 
 
Na kterých FTVS netrvá ani a některé ze zákona nemůže požadovat (- uchazeč nebyl pravomocně 
odsouzen za úmyslný trestný čin) 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-297-version1-studijni.doc
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-302.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-303.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-297-version1.pdf
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-297-version1.txt
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Samozřejmě že ČHS si ostatní podmínky dát může. Ale doopravdy nejsem sám koho zajímá, proč 
svým členům přístup ke vzdělání těmito podmínkami ztěžuje či ztěžovalo. 
          V současnosti podle svazem vytvořeného licenčního řádu jsou podmínky opět k zvýšení si 
vzdělání na FTVS ztěžovány.  
Přijde mi zcela účelové jak si nastavil pan Binter  v roce 2013 podmínky na Čhs k získání licence třídy 
"A" a zcela zcela podivné to, jak získal trenérskou licenci třídy"A" během jednoho roku.  
        A neměl by to být problém jen pro FTVS ale i pro ČHS protože trenérské licence s vydávají vždy v 
součinosti s konkrétním svazem. V tomto případě s Čhs. A nemusím zdůrazňovat že by mohlo jít o 
závažnou věc, z toho důvodu, že na základě trenérské  licence třídy B a A je možno získat 
živnostenský list. A to už je úřední dokument. 
Samozřejmě že nikoho nenapadám z nějakého podvodu, na to nemám dost informací,  i právě proto, 
že jde o členy ČHS se na vás obracím dříve než bych se obrátil na OČVTŘ. Třeba se vše vysvětlí na 
půdě ČHS. 
 
S pozdravem 
Horám zdar 
 Libor Hroza 

 


