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V Praze dne 7. června 2020 

Určeno pro:  

Trenéry ČSKe, členská základna ČSKe 

Věc: Rozhodnutí TMK ve věci platnosti licencí a doškolení trenérů I. a II. třídy ČSKe 

Vážení trenéři, 

Na základe vyjádření Prezidenta ČSKe o zrušení všech národních akci v prvním pololetí 2020 kvůli 

opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, došlo 

k situaci neumožnění naplnění podmínek stanové ve Směrnice TMK ČSKe 2018  v části Obecného 

ustanovení 02/2018 Trenérský řád, Článek 3, Licence trenér III. třídy v bodě 4., Článek 4, Licence 

trenér II. třídy v bodě 4., dále pak Článek 5 Licence trenér I. Třídy bod 7 a naplnění Článku 9 

Kreditového systému trenérských licencí. Z výše uvedeného důvodu se TMK ČSKe rozhodla schválit 

následující výjimku: 

Výjimka se uděluje pouze v případě splnění následujících požadavků vyplývající ze Směrnice TMK 

ČSKe 2018:  

• Uhrazen poplatek za licenci III. třídy (Článek 3, Licence trenér III. třídy, bod 6.), 

• uhrazen poplatek za licenci II. třídy (Článek 4, Licence trenér II. třídy, bod 6.), 

• nebo poplatek za licenci I. Třídy (Článek 5 Licence trenér I. třídy, bod 8.). 

• Uhrazen poplatek za členskou známku ČSKe 2020.  

• účast aspoň na jednom školení v roku 2019   

 

Každý z trenérů ČSKe má možnost na výběr ze dvou variant uplatnění výjimky v následujících 

možnostech: 

 

Varianta 1.) 

Udělením výjimky se platnost licence trenér ČSKe prodlužuje do 30. prosince 2020 pro možnost 

naplnění výše zmíněných podmínek k prodloužení licence, která nabyde platností od 1.1.2021. 

Varianta 2.) 

Udělením výjimky se platnost licence trenér ČSKe prodlouží na připravovaném hlavním kreditovém 

školení pořádaném TMK ČSKe dne 26.6.2020, kde bude provedeno vynulování kreditu a následného 

prodloužení licence v odpovídající délce pro danou třídu trenéra ČSKe. 

Prosím všechny trenéry, aby TMK ČSKe informovali mimo registrace do databáze ČUBU o své účasti na 

email michal.hruby@czechkarate.cz. Všem přihlášeným trenérům zašleme podrobné informace o 

školení, které budou aktuálně upravované podle situace uvolňování vládních opatření pro organizaci 

sportovních akcí. 

 

 
  

Trenérsko-metodická komise ČSKe 
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Upozornění v případě využití Varianty 2.)  

Upozorňujeme, že všichni účastníci, kteří chtějí využít této varianty musí mít uhrazený poplatek za 

školení a za licenci, který je odpovídající výši licence a doby platnosti. V databázi ČUBU tak naleznete 2 

položky (školení trenérů ČSKe a Poplatek – Licence trenér ČSKe) 

Přihlášky a poplatky se provádí přes systém ČUBU a to nejpozději do 19.6.2020 na adrese: 

https://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/akce&detail=370 (registraci musí provést na základě 

přihlášení do systému statutární osoba klubu a funguje stejným systémem jako přihlášení na soutěže). 

UPOZORNĚNÍ!  

Odesláním přihlášky, která je podkladem pro vystavení pokynů k platbě prostřednictvím přihlašovací 

databáze na www.cubu.info se účastník zavazuje zúčastnit akce a zároveň uhradit celkovou cenu za 

školení/seminář, a to i za předpokladu, že se školení/semináře nezúčastní, bez ohledu na důvody jeho 

neúčasti. Prominutí úhrady je možné pouze na základě písemného souhlasu Českého svazu karate, 

z.s., nebo odhlášení ve stanoveném termínu. O vrácení poplatku za neúčast lze požádat zasláním 

žádosti a lékařské prohlídky do 10ti dnů od data konání akce na sekretariát svazu 

(info@czechkarate.cz) 

 

S pozdravem  

 

PaedDr. Michal Hrubý, Ph.D.,v.r. 

Předseda TMK ČSKe 

 

 

 

 

 

 

Příloha: (ukázka registrace v databázi ČUBU)  

 

 

 

 

 


