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TRENÉRSKÉ LICENCE 
Směrnice č. 1/2022 

ČLÁNEK I. Obecní charakteristika  

A. Tato směrnice stanovuje podmínky vydávání trenérských licencí České Muaythai 
Asociace, z.s. (dále jen “C.M.T.A.“). 

B. Trenérské licence potvrzují způsobilost k vedení tréninků muaythai a vedení 
zápasníků při zápasech.  

C. Platnost kvalifikace “Trenér Muaythai“ je dána splněním podmínek pro získání 
licence, která je registrována a potvrzena Komisí pro oblast vzdělávání a je 
evidována v databázi C.M.T.A. 

D. Přehled kvalifikací:  

1. Licence Trenéra Muaythai III. třídy   

Jedná se o základní licenci, jejíž vlastnictví je předpokladem pro další zvyšování 

kvalifikace. Tato úroveň vzdělání opravňuje pouze k postu asistenta trenéra 

muaythai.  

2. Licence Trenéra Muaythai II. třídy 

Tato licence opravňuje k zisku živnostenského oprávnění trenéra muaythai a 

zároveň i k provozování vlastní tělocvičny - provozovny. Držitel této licence může 

vystupovat jako hlavní trenér muaythai navenek a je oprávněn na základě 

živnostenského listu vést tréninky muaythai jako svoji živnost.  

3. Licence Trenéra Muaythai I. třídy 

Jedná se o nejvyšší možné dosažené vzdělání v oblasti muaythai na území ČR 

mimo vysokoškolská studia. Držitel této licence může vystupovat jako hlavní trenér 

muaythai a je oprávněn na základě živnostenského listu vést tréninky muaythai jako 

svoji živnost. 

E. Všeobecné podmínky k získání kvalifikace: 

1. Členství v C.M.T.A. (pokud není stanoveno jinak). 

2. Minimální věk: 18 let - Trenér Muaythai III. třídy; 19 let - Trenér Muaythai II. třídy; 
23 let - Trenér Muaythai I.třídy. 

3. Doporučení: 

a. u licence Trenéra Muaythai III. třídy - doporučení příslušného spolku 
(klubu) a schválení C.M.T.A. 

b. u licence Trenéra Muaythai II. třídy - doporučení příslušného spolku 
(klubu) a schválení C.M.T.A. 

c. u licence Trenéra Muaythai I. třídy - schválení C.M.T.A. 
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ČLÁNEK II. Podmínky udělení licence 

A. Licence Trenéra Muaythai III. třídy (licence C)  

1. Minimální věk 18 let.  

2. Minimálně 1 zápas v amatérském Muaythai či jiném bojovém sportu nebo vedení 
v zápase minimálně 1 zápasníka v rámci soutěží C.M.T.A. či splnění kritérií 
stanovených C.M.T.A. (např. zaručení spolku (klubu) muaythai, který je platným 
členem C.M.T.A.; účast na reprezentačních srazech, soutěžích, soustředěních, 
náborových či jiných obdobných akcích C.M.T.A.).    

3. Účast na vzdělávacím kurzu pro Trenéry Muaythai III. třídy a úspěšné složení 
teoretických, praktických a písemných zkoušek - dle pokynu C.M.T.A. 
 
Evidovanou licenci uděluje C.M.T.A. 
Licence platí 4 roky při splnění podmínek stanovených C.M.T.A.  
V případě nesplnění podmínek licence pozbývá platnosti. 
K prodloužení licence je oprávněna C.M.T.A. po splnění kritérií stanovených 
touto směrnicí.  

B. Licence Trenéra Muaythai II. třídy (licence B)  

1. Minimální věk 19 let. 

2. Držitel licence Trenéra Muaythai III. třídy - minimálně 1 rok. 

3. Doložení získaného počtu potřebných kreditů ke dni podání přihlášky na kurz 
Trenéra Muaythai II. třídy.   

4. 4 zápasy jako zápasník v rámci soutěží C.M.T.A. nebo vedení v zápase 
minimálně 3 zápasníků v rámci soutěží C.M.T.A a to v období 1 roku               
před podáním přihlášky na kurz Trenéra Muaythai II. třídy a zároveň povinnost 
aktivně vykonávat činnost Trenéra muythai III. třídy.  

5. Účast na vzdělávacím kurzu pro Trenéry Muaythai II. třídy; úspěšné složení 
ústních, praktických a písemných zkoušek a absolvování Trenérské školy          
na FTVS UK Praha  - dle pokynu C.M.T.A. 
 
Evidovanou licenci uděluje C.M.T.A. ve spolupráci s akreditovaným vzdělávacím 
institutem.  
Licence platí 7 let při splnění podmínek stanovených C.M.T.A. 
V případě nesplnění podmínek licence pozbývá platnosti. 
K prodloužení licence je oprávněna C.M.T.A. po splnění kritérií stanovených 
touto směrnicí.  

C. Licence Trenéra Muaythai I. třídy (licence A) 

1. Minimální věk 23 let. 

2. Držitel licence Trenéra Muaythai II. třídy - minimálně 1 rok. 
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3. Doložení získaného počtu potřebných kreditů ke dni podání přihlášky na kurz 
Trenéra Muaythai I. třídy.   

4. 4 zápasy jako zápasník v rámci soutěží C.M.T.A. nebo vedení v zápase 
minimálně 3 zápasníků v rámci soutěží C.M.T.A. nebo musí být prokazatelná 
činnost pro rozvoj Muaythai v rámci C.M.T.A. a to v období 1 roku před podáním 
přihlášky na kurz Trenéra Muaythai I. třídy. 

5. Účast na vzdělávacím kurzu pro Trenéry Muaythai I. třídy; úspěšné složení 
ústních, praktických a písemných zkoušek a absolvování Trenérské školy          
na FTVS UK Praha  - dle pokynu C.M.T.A. 
 
Evidovanou licenci uděluje C.M.T.A. ve spolupráci s akreditovaným vzdělávacím 
institutem.  
Platnost licence je doživotní.   
 

ČLÁNEK III. Kvalifikaci trenéra je možno získat také následujícím 
způsobem: 

A. Licence Trenéra Muaythai II. třídy (Licence B) 

1. Absolvent dvouoborového nebo jednooborového bakalářského studia na FTVS 
UK nebo jiného akreditovaného vzdělávacího institutu se specializací Muaythai. 
Uvedenou kvalifikaci je možné získat bez účasti na vzdělávacím kurzu               
pro Trenéry Muaythai II. třídy a to po úspěšném vykonání předepsaných státních 
bakalářských zkoušek, odevzdáním a obhájením závěrečné bakalářské práce.  

Nutno být v evidenci C.M.T.A. jako uchazeč o Trenéra Muaythai II. třídy.  
Evidovanou licenci uděluje C.M.T.A. ve spolupráci s akreditovaným vzdělávacím 
institutem.  
Licence platí 7 let při splnění podmínek stanovených C.M.T.A.  
V případě nesplnění podmínek licence pozbývá platnosti. 
K prodloužení licence je oprávněna C.M.T.A. po splnění kritérií stanovených 
touto směrnicí. 

B. Licence Trenéra Muaythai I. třídy (licence A) 

1. Absolvent dvouoborového nebo jednooborového magisterského studia na FTVS 
UK nebo jiného akreditovaného vzdělávacího institutu se specializací Muaythai. 
Uvedenou kvalifikaci je možné získat bez účasti na vzdělávacím kurzu              
pro Trenéry Muaythai I. třídy a to po úspěšném vykonání předepsaných státních 
magisterských zkoušek, odevzdáním a obhájením závěrečné diplomové práce.  

Nutno být v evidenci C.M.T.A. jako uchazeč o Trenéra Muaythai I. třídy.  
Evidovanou licenci uděluje C.M.T.A. ve spolupráci s akreditovaným vzdělávacím 
institutem.  
Platnost licence je doživotní.   
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ČLÁNEK IV. Počet absolvovaných hodin v rámci kurzů Trenérů Muythai       
III., II. a I. třídy 

A. Časový plán školení 

 Trenér Muaythai III. třídy (licence C) …... 30 hodin 

 Trenér Muaythai II. třídy (licence B) ….. 150 hodin + všeobecně vzdělávací kurz     
pro uchazeče bez maturity v rozsahu 50 hodin (na FTVS UK) 

 Trenér Muaythai I. třídy (licence A) ……  500 hodin 
 

ČLÁNEK V. Závěrečné práce  

A. Každý absolvent si do konce vzdělávacího kurzu zvolí téma závěrečné práce. 
Práci odevzdá do 30-ti kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak, a to 
elektronickou formou ve formátu PDF dle pokynu C.M.T.A. Jestliže komise uzná 
závěrečnou práci jako oprávněnou (kontrola v systému thesis pro odhalování 
plagiátů apod.), bude účastníkovi vydána licence Trenéra Muaythai dané třídy. 

Závěrečná práce musí splňovat formální náležitosti: formát MS Word; písmo 
Times New Roman 12; rozsah minimálně x číslovaných stran (III. třída - 7 stran, 
II. třída - 20 stran, I. třída - určuje FTVS UK /jako diplomová práce/); řádkování 
1,5; titulní strana; citace v textu; správná forma citace v přehledu literatury; 
jednotná úprava obrázků a tabulek.  
                            

ČLÁNEK VI. Prodloužení licencí Trenérů Muaythai III. a II. třídy  

A. Prodloužena může být pouze ta licence, o jejíž prodloužení požádal Trenér 
Muaythai před uplynutím její platnosti, nejpozději však v poslední den její 
platnosti. V případě propadnutí licence musí Trenér Muaythai absolvovat znovu 
vzdělávací kurz Trenéra Muaythai příslušné třídy.  

B. Prodloužení platnosti kvalifikace (licence) provádí C.M.T.A. 

C. Podmínkou pro prodloužení licence je doložení získaného počtu potřebných 
kreditů (tzv. kreditový systém) po dobu platnosti dané licence.  

1. Trenér Muaythai III. třídy 
Licence trenéra muaythai III. třídy platí 4 roky. Trenér musí v průběhu 4 let platné 
licence získat minimálně 8 kreditů, aby mohla být následně jeho licence prodloužena. 
Během jednoho kalendářního roku může Trenér Muaythai III. třídy nasbírat maximálně 
2 kredity. Poplatek za prodloužení licence činí 500 Kč.  

Kredity může Trenér muaythai III. třídy získat těmito způsoby: 
a) Absolvováním seminářů, kurzů, atd. pořádaných ISV  = 1 kredit 

b) Absolvováním seminářů, kurzů, atd. pořádaných C.M.T.A. = 1 kredit 
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c) Absolvováním seminářů, kurzů, atd. pořádaných kluby sdruženými v C.M.T.A. a to          
ve spolupráci s C.M.T.A. = 1 kredit 

d) Externí semináře – účast na tréninkových kempech v zahraničí s doloženým 
potvrzením o účasti, která musí být předem schválena sekretariátem C.M.T.A. = 1 kredit  

e) Titul Mistra ČR v muaythai organizace C.M.T.A. = 2 kredity 

f) Medailové umístění z mezinárodní akce pod patronací střešní organizace IFMA           
= 2 kredity 

g)  Za trenérskou práci v případě zisku titulu Mistra ČR svěřencem = 2 kredity 

h) Aktivní účast na akcích C.M.T.A. či samotné organizování (soutěže, srazy, 
soustředění,…) = 1 kredit    

i) Uspořádáním vzdělávací akce či jiné sportovní akce se souhlasem C.M.T.A.              
= 1 kredit 

 
2. Trenér Muaythai II. třídy 
Licence trenéra muaythai II. třídy platí 7 let. Trenér musí v průběhu 7 let platné licence 
získat minimálně 14 kreditů, aby mohla být následně jeho licence prodloužena. Během 
jednoho kalendářního roku může Trenér Muaythai II. třídy nasbírat maximálně 4 kredity. 
Poplatek za prodloužení licence činí 500 Kč. 

Kredity může Trenér muaythai II. třídy získat těmito způsoby: 
a) Absolvováním seminářů, kurzů, atd. pořádaných ISV = 1 kredit 

b) Absolvováním seminářů, kurzů, atd. pořádaných C.M.T.A. = 1 kredit 

c) Absolvováním seminářů, kurzů, atd. pořádaných kluby sdruženými v C.M.T.A. a to          
ve spolupráci s C.M.T.A. = 1 kredit 

d) Externí semináře – účast na tréninkových kempech v zahraničí s doloženým 
potvrzením o účasti, která musí být předem schválena sekretariátem C.M.T.A. = 1 kredit  

e) Titul Mistra ČR v muaythai organizace C.M.T.A. = 2 kredity  

f) Medailové umístění z mezinárodní akce pod patronací střešní organizace IFMA           
= 2 kredity 

g)  Za trenérskou práci v případě zisku titulu Mistra ČR svěřencem = 2 kredity 

h) Aktivní účast na akcích C.M.T.A. či samotné organizování (soutěže, srazy, 
soustředění,…) = 1 kredit    

i) Uspořádáním vzdělávací akce či jiné sportovní akce se souhlasem C.M.T.A.              
= 1 kredit 

 
3. Trenér Muaythai I. třídy 
Platnost licence - doživotní. 
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ČLÁNEK VII. Oprávnění trenérských licencí  

A. Směrnice je platná pro vzdělávání v oblasti Muaythai.  

B. Výše poplatků je stanovena C.M.T.A.  

C. Směrnice byla schválena a vydána prezidentem C.M.T.A. dne 27.08.2022 a 
nabývá platnosti od 01.09.2022. 

D. Poradním orgánem prezidenta při vydání této směrnice je Komise pro oblast 
vzdělávání.  

E. Tímto se ruší platnost předchozí trenérské licence.  


