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Etický kodex 

- byl k požadavku předsedy ČBaS zpracován legislativní radou 

- je předložen ke schválení VV ČBaS v souladu s čl. IV. bod 2. písm. d. stanov ČBaS, dle 

kterého platí, že: „ČBaS a jeho členové při své činnosti dodržují etické, technické a 

organizační předpisy ČBaS, kterými jsou: d. vnitřní předpisy ČBaS (etický kodex, sta-

tus, usnesení, rozhodnutí, směrnice apod.) (souhrnně v textu těch stanov „předpisy 

ČBaS“)“ 

- tedy samotnými stanovami ČBaS, schválenými Valnou hromadou ČBaS, je předpoklá-

dáno vydání etického kodexu  

- v souladu s čl. IV. bod 4 stanov ČBaS pak platí, že: „Není-li stanovami určeno jinak, 

předpisy ČBaS zpracované legislativní radou schvaluje výkonný výbor a podepisuje 

předseda ČBaS.“ 

- svým obsahem definuje a zajišťuje dodržování nejdůležitějších základních zásad cho-

vání členů orgánů ČBaS, tak jak jsou tyto ve svém základu definovány:  

o v Preambuli stanov ČBaS,  

o v čl. III. bod 2. písm. d.,  

o v čl. VII. bod 1. písm. a. a b. a  

o v čl. XIV. bod 3. písm. a. stanov ČBaS,  

- jeho cílem je pro společně sdílené hodnoty nastavit jednotné chápání jejich projevů 

v každodenní praxi 

- je navržen jako závazný pro centrální orgány ČBaS, tedy orgány definované v čl. XIV. 

bod 2. stanov ČBaS, kterými jsou valná hromada, předseda, výkonný výbor, správní 

rada, dozorčí rada, legislativní rada, odborné komise 

- jeho znění vychází ze stanov Světové badmintonové federace, konkrétně BWF Statutes, 

Section 2.1: BADMINTON CODE OF ETHICS (předkládáno přílohou), který je již 

nyní závazný mimo jiné pro všechny funkcionáře, hráče a spřízněné osoby 

 

Dohoda o zachování mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití  

- byla k požadavku předsedy ČBaS zpracována legislativní radou (předsedou legislativní 

rady) 

- obsah dohody vychází z obecně platných právní předpisů ČR, konkrétně 

o zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

▪ § 504 – obchodní tajemství 

▪ § 2951 a následující – způsob a rozsah náhrady škody 

▪ § 2976 a následující – nekalá soutěž  



o zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů, analogicky 

▪ § 51 a následující – pravidla jednání členů orgánu 

▪ § 54 a následující – pravidla o střetu zájmů 

o zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších před-

pisů 

▪ v celém rozsahu dopadajícím do sféry působnosti ČBaS 

o nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), známé pod zkratkou GDPR 

▪ v celém rozsahu dopadajícím do sféry působnosti ČBaS 

- vychází ze stanov Světové badmintonové federace, konkrétně BWF Statutes, Section 

2.1: BADMINTON CODE OF ETHICS a BWF Statutes, Section 2.2.2: CODE OF 

CONDUCT: ELECTED OFFICIALS (předkládáno přílohou) 

- jedná se o konkrétní specifikaci povinností, které by měly být základem pro jednání 

každého člena voleného orgánu ČBaS v rámci jeho odpovědnosti za výkon funkce ve 

vztahu k ČBaS a chráněným údajům pro úspěšné fungování ČBaS; v této rovině se však 

jedná spíše o otázku politiky vedení ČBaS, než otázku právní 

- zcela zásadní je otázka povinnosti ochrana osobních údajů, rovněž vyplývající přímo ze 

zákona, která může být v případě porušení sankcionována ze strany Úřadu pro ochranu 

osobních údajů 

- dohoda byla připravena ve vztahu ke všem konkrétním členům centrálních orgánů ČBaS 

s předpokladem do budoucna jejího podepsání při volbě člena do funkce, s důrazem 

individuální odpovědnosti vyplývající z výkonu funkce, zejména pro důsledné uvědo-

mění si zákonných povinností a povinností v oprávněném zájmu ČBaS 

- navržený dokument je možno předložit ke schválení VV ČBaS v souladu s čl. IV. bod 

2. písm. d. stanov ČBaS, dle kterého platí, že: „ČBaS a jeho členové při své činnosti 

dodržují etické, technické a organizační předpisy ČBaS, kterými jsou: d. vnitřní před-

pisy ČBaS (etický kodex, status, usnesení, rozhodnutí, směrnice apod.) (souhrnně v textu 

těch stanov „předpisy ČBaS“), rovněž ve formě směrnice o zachování mlčenlivosti, 

ochraně informací a zákazu jejich zneužití, bez nutnosti podpisu tohoto dokumentu ze 

strany jednotlivých členů 

 

K připomínkám předloženým DR ČBaS 

- žádný z předložených dokumentů nedává pravomoc, jakkoliv zasahovat do podstaty sta-

tutu a činnosti DR ČBaS; DR ČBaS neuvádí žádnou konkrétní připomínku, kterou by 

k právě uvedenému mělo přijetím/podpisem těchto dokumentů dojít 

- žádný z předložených dokumentů svým obsahem nemění statut, pravomoci ani povin-

nosti DR; DR ČBaS neuvádí žádnou konkrétní připomínku, kterou by k právě uvede-

nému mělo přijetím/podpisem těchto dokumentů dojít 

- vydání etického kodexu spadá v souladu se stanovami plně do gesce VV ČBaS 

- samotné stanovy, jak je uvedeno výše, předpokládají vydání etického kodexu 

- DR ČBaS ve svých připomínkách neuvádí žádné konkrétní body předložených do-

kumentů, se kterými nesouhlasí a zdůvodnění tohoto nesouhlasu, je tedy nemožné 

konkrétně upravit znění předložených dokumentů, neboť nebyly ze strany DR ČBaS 

předloženy žádné relevantní připomínky, přičemž LR ČBaS deklaruje, že je připravena 



relevantní připomínky orgánů ČBaS v průběhu přípravy dokumentů reflektovat, ko-

mentovat či zapracovat 

 

Praha, 28. 9. 2020 

 

Mgr. Ing. Michal Böhm,  

předseda LR ČBaS 

 


