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Právní předpis: 
 

1) Stanovy Českého badmintonového svazu, z.s. („Stanovy“) 
 
Dotčená ustanovení právního předpisu:   
 

1) Čl. VI odst. 5 Stanov 
 

 
Stanovisko:  
 
ČBaS je oprávněn k evidenci osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo atd.) svých členů.  
 
Odůvodnění:  
 
Správce osobních údajů je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
(dále jen „Zákon“), zpracovávat potřebné osobní údaje, tj. jakékoliv informace týkající se určeného 
nebo určitelného subjektu údajů.   
 
Evidence osobních údajů je v předpisech ČBaS upravena především v čl. VI odst. 5 Stanov („Členství 
fyzických osob a právnických osob je evidováno v centrální evidenci ČBaS. Členové ČBaS svým 
přihlášením k ČBaS dávají výslovný souhlas s užitím údajů o fyzické osobě a údajů o právnické osobě 
(dále jen „osobní údaje“), a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným 
způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje 
slouží k užití v rámci členství v ČBaS a za účelem naplnění kontrolních, evidenčních a statistických 
cílů. Členové ČBaS mají právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i dalších zákonná práva,  
a povinnost oznámit změnu těchto údajů.“). Tato evidenční činnost může být vykonávána přímo, nebo 
prostřednictvím oblastí či klubů/oddílů a je povinností každého člena ČBaS poskytovat ČBaS 
veškerou potřebnou součinnost pro zajištění této evidence (vizte čl. VII odst. 2 písm. d. Stanov). 
 
Na ČBaS se na základě § 18 Zákona nevztahuje při zpracování údajů o svých členech za účelem 
zajištění činnosti ČBaS oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů, neboť se jedná 
o zpracování osobních údajů, které sleduje filozofické cíle, a citovaná výjimka je přípustná.  
 
 
Toto stanovisko bylo vydáno na základě podnětu Severomoravského badmintonového svazu ze dne 
17. 6. 2017.  
 
Toto stanovisko bylo podrobně diskutováno členy legislativní rady a následně se k němu dne 16. 7. 
2017 per rollam všichni členové legislativní rady souhlasně vyjádřili. 
 
 
V Praze dne 16. 7. 2017 
 
JUDr. Josef Rubáš, 
předseda legislativní rady ČBaS 


