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Výkonný výbor se podrobně zabýval situací pro splnění podmínek Nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), 

které stanoví nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat (angl. General Data Protection Regulation, 

zkráceně GDPR), která začínají v České republice platit 25. 5. 2018 a vztahují se rovněž na sportovní 

spolky. 

Výkonný výbor všechny shromážděné podklady a informace podrobně diskutoval, když právní 

konzultace poskytoval předseda legislativní rady Josef Rubáš. 

Výkonný výbor zohlednil především níže uvedené skutečnosti:  

- samotný obsah Nařízení a jeho závaznost,  

- stávající české předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (platné i připravované), jakož  

i předpisy ČBaS,  

- členská základna byla informována podrobným článkem publikovaným na webu ČBaS, 

nicméně je třeba znovu oslovit členy ČBaS, a to v různých formách (článek, web, působení 

oblastních předsedů atd.),  

- Česká republika ještě nepřijala adaptační předpis, kterým bude Nařízení převzato v podobě 

zákona, 

- potřebu provést alespoň základní opatření ve věci adaptace Nařízení na základě dosud 

známých informací, nabídnout postup klubům/oddílům,  

- potřebu zpracovat alespoň rámcový harmonogram adaptace úpravy dle Nařízení v ČBaS.  

Výkonný výbor byl upozorněn legislativní radou na rizika spojená s adaptací GDPR a vzal tato rizika  

na vědomí. 

Předseda ČBaS Martin Osička již dříve vyzval legislativní radu k přípravě harmonogramu adaptace.  

Harmonogram byl navržen a předložen takto:    

Úkon Zpracovatel Datum  

Článek na web ČBaS – popis aktuální situace 

členské základně 

Josef Rubáš Do 10. 5. 2018 

Informativní formulář k podpisu členů ČBaS 

Úprava přihlášky do ČBaS 

Josef Rubáš Do 15. 5. 2018 

Podrobná „směrnice“ k aplikaci GDPR Josef Rubáš Do 20. 5. 2018 

Schválení formuláře a „směrnice“ VV ČBaS Výkonný výbor ČBaS 22. 5. 2018 
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Publikování postupu, „směrnice“ a formuláře 

na webu ČBaS 

Josef Rubáš + redakce 24. 5. 2018 

Rozeslání „směrnice“ a formuláře do 

oblastí/klubů/oddílů (informativní e-mail; 

výzva k publikování na webech, doporučený 

postup pro oblasti/kluby/oddíly) 

Sekretariát ČBaS, 

e-mail: Josef Rubáš  

24. 5. 2018 

Zřízení podstránky s informace o GDPR na 

webu ČBaS 

Filip Stádník Do 31. 5. 2018 

První kolo sběru podepsaných formulářů 

v oblastech 

Kluby/oddíly 

 

Doporučeno co nejdříve  

Aktualizace a vyhodnocení informací o GDPR  

Nové informace na webu  

Koordinace dalšího postupu 

Příprava a úprava vnitřních předpisů ČBaS 

Legislativní rada 

VV ČBaS 

Sekretariát ČBaS 

Průběžně 

 

Pro provedené diskuzi formuloval předseda ČBaS návrh tohoto usnesení:  

1) Výkonný výbor ukládá Legislativní radě ČBaS ve spolupráci s dalšími orgány ČBaS provést potřebná 

opatření pro adaptaci Nařízení v předpisech ČBaS – do konání valné hromady (16. 6. 2018) především 

ve věci informování členské základny a zpracování informativního formuláře k podpisu členům ČBaS – 

a to s přihlédnutím k výše uvedenému harmonogramu.   

2) Výkonný výbor bude nadále ve spolupráci s legislativní radou a dalšími orgány ČBaS připravovat 

potřebná opatření pro řádnou a včasnou adaptaci Nařízení.  

Výkonný výbor nebyl seznámen s jiným návrhem k tomuto bodu jednání.  

Předseda ČBas Martin Osička následně zahájil hlasování per rollam o výše uvedeném návrhu:  

Celkový počet hlasů: 5  

Počet hlasů pro: 4  

Počet hlasů proti: 1  

Zdržel se hlasování: 0  

Předseda ČBaS na základě provedeného hlasování konstatoval, že VV ČBaS schválil přednesené 

usnesení v navrženém znění.  
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Předseda ČBaS dále uvedl, že proti tomuto rozhodnutí nevznesl žádný člen VV ČBaS protest. 

 

V Praze dne 22. 5. 2018 

Zapsala: Hana Procházková 


