
 

 
 

ČESKÁ TRENÉRSKÁ AKADEMIE ČOV 

SEGMENT UNIE PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ ČOV 

 

 

Vnitřní předpis ČOV 

 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

Unie profesionálních trenérů (dále UPT) je zřízena jako „trenérská sekce“ v rámci organizační struktury České 

trenérské akademie ČOV (dále ČTA). 

 

 

Článek 2 

Členství v UPT 

Členství v UPT je pro trenéry dobrovolné. Členem UPT se může stát plnoletý český státní příslušník s občanskou a 

právní způsobilostí.  

 

ČLENSTVÍ VZNIKÁ podpisem listiny členství v UPT a splněním všech následujících čtyř podmínek:  

 

1. Členství v Radě UPT, nebo aktivní trenérská činnost v minimálně jednom z níže uvedených případů:  

 Pro týmové sporty  

o Trenér v nejvyšší soutěži příslušného svazu v ČR či zahraničí.  

o Trenér nebo asistent trenéra reprezentace ČR dospělých.  

o Hlavní trenér reprezentace ČR mládeže.  

o Trenér akademické reprezentace ČR (účast na významné mezinárodní akci).  

o Trenér reprezentace jiné země (účast na významné mezinárodní akci).  

o Trenér doporučený příslušným národním sportovním svazem za významný přínos v oblasti 

trenérské činnosti.  

 

 Pro individuální sporty  

o Trenér nebo asistent trenéra reprezentace ČR dospělých. 

o Trenér zodpovědný za přípravu reprezentanta ČR, který se účastní významné mezinárodní 

soutěže.  

o Hlavní trenér reprezentace ČR mládeže. 

o Profesionální trenér v resortním sportovním centru.  

o Trenér reprezentace jiné země (účast na významné mezinárodní akci). 

o Trenér doporučený příslušným národním sportovním svazem za významný přínos v oblasti 

trenérské činnosti.  

 

2. Dosažení nejvyššího trenérského vzdělání v příslušném svazu, či akceptování trenérské způsobilosti 

sportovním svazem.  

 

3. Podpis Listiny člena UPT, jehož součástí je „Etický kodex sportovního trenéra“.  

 

4. Schválení Radou UPT.  

 

 

ČLENSTVÍ V UPT ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:  

 

1. Na základě vlastní žádosti o přerušení, resp. ukončení členství. 

 



 

 
 

2. Prokázané porušení etického kodexu sportovního trenéra.  

 Na základě rozhodnutí disciplinární, případně arbitrážní komise příslušného sportovního svazu.  

 Na základě hlasování Rady UPT.  

 Na základě žádosti příslušného národního sportovního svazu za závažné porušení vnitřních 

svazových norem.  

 

 

Článek 3 

Servisní služby UPT 

UPT představuje organizaci, která trenérům nabízí servis a péči v níže uvedených oblastech.  

 

1. Právní a legislativní servis, zejména: 

 Vzory trenérských smluv.  

 Právní služby pro vybrané případy týkající se sporů (včetně mezinárodních).  

 

2. Metodický servis, zejména:  

 Semináře, konference a sympozia – pro členy UPT 10% míst z celkové kapacity zdarma v případě 

přihlášení do stanoveného data. 

 Možnost účasti na domácích a zahraničních stáží.  

 Přístup k odborným a strategickým informacím.  

 Možnost zakoupení knih z Olympijské edice za zvýhodněnou cenu. 

 

3. Zdravotní a rehabilitační péče, zejména: 

 Komplexní zdravotní prohlídky.  

 Rehabilitační služby v olympijských zařízeních (ve vybraných a ojedinělých případech).  

 

4. Společenské uznání a ocenění, zejména:  

 Kampaň ČOV pro zlepšení obrazu trenérské činnosti.  

 Jednou ročně účast na prestižním společenském večeru.  

 Možnost VIP vstupu na významné mezinárodní sportovní akce. 

 Možnost setkávání „klubového charakteru“ (společenská, sportovní).  

 Dary k významným jubileím.  

 

5. Další - manažerské zajištění prostřednictvím agentury.   

 

 

Článek 4 

Uvedení do Síně slávy UPT 

UPT jako výraz úcty k celoživotní trenérské práci a trenérským úspěchům na mezinárodním i domácím poli, resp. při 

výchově špičkových sportovců oceňuje výrazné trenérské osobnosti uvedením do Síně slávy UPT, které nastává na 

základě splnění všech následujících kritérií:  

 

1. Dlouhodobé zapojení do činnosti v daném sportovním odvětví.  

2. Ukončená trenérská činnost nebo dosažení věku 60 let.  

3. Dosažení významných trenérských výsledků nebo dlouhodobý, na konkrétních případech definovatelný přínos 

k výchově špičkových sportovců mezinárodní úrovně.  

4. Oficiální doporučení příslušným sportovním svazem.  

5. Schválení Radou UPT.  

 

Vybraní trenéři jsou 1x ročně uvádění do Síně slávy UPT na slavnostním večeru u příležitosti vyhodnocení trenérů 

roku. Člen Síně slávy obdrží upomínkový dar a je mu přiznána trvalá možnost požívání výhod řádného člena UPT.  

 


