
 Vnitřní předpis ČSK     č. 2 /2022 

V souladu s platným stanovami Českého svazu kanoistů, z.s. (ČSK) schválilo předsednictvo tuto 

 

Směrnici o evidenci členské základny 
 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato směrnice je vydávána k naplnění povinností Českého svazu kanoistů, z.s. (dále také „ČSK“) 

a v něm sdružených subjektů (sportovních klubů, oddílů a tělovýchovných jednot) vyplývajících 

z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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) (dále jen „Nařízení“) při evidenci členské základny 

ČSK. 

 

2. Fyzická osoba, na ochranu jejíž osobních údajů Nařízení cílí, se může stát členem ČSK 

prostřednictvím svého dobrovolného členství v subjektu sdruženém v ČSK. Členství v ČSK 

vzniká následným provedeném registrace v ČSK. S členstvím v ČSK jsou spojena členská práva 

a současně také členské povinnosti vyplývající přímo ze zákona, z jiných právních předpisů, z 

předpisů zastřešujících organizacích, včetně příslušné mezinárodní federace – I.C.F., Stanov 

ČSK, z dalších vnitřních předpisů ČSK vydaných na základě stanov nebo z rozhodnutí orgánů 

ČSK. 

 

Čl. 2 

Účel evidence členské základny 

 

1. Průkazná a věrohodná evidence členské základny je zcela nezbytná pro spolkovou činnost ČSK, 

a to jak z hlediska realizace členských práv členů, tak pro ochranu oprávněných zájmů ČSK a 

v něm sdružených subjektů a subjektů zastřešujících jeho činnost.  

 

2. Účelem evidence členské základny je tak zejména: 

 

a) provozování a výkon sportovní činnosti; 

b) postavení najisto, kdo je v daném okamžiku členem ČSK a je tak oprávněn podílet se na spolkové 

činnosti (včetně identifikace člena spolku a jeho zařazení do příslušných soutěží); 

c) zajištění členských výhod a jejich využití (např. účastnit se soutěží, školení a seminářů zaštítěných 

ČSK, využívání sportovních a obdobných zařízení ČSK apod.); 

d) jednoznačné, průkazné a transparentní doložení velikosti členské základny tam, kde se jedná o 

nezbytnou podmínku poskytnutí dotace ze státního rozpočtu či poskytnutí dotací, grantů apod. 

z dalších veřejných rozpočtů a zamezení podvodům v této oblasti; 

e) možnost jednoznačné kontroly, zda je fyzická osoba členem ČSK či sdruženého subjektu v ČSK, 

při využití dotace, grantu apod. z veřejných rozpočtů. 

 

Čl. 3 

Rozsah evidovaných údajů o členech 

 

1. Osobní údaje o členech – fyzických osobách jsou evidovány pouze v rozsahu, který je nezbytný 

k naplnění činnosti ČSK tak, jak je definována ve stanovách ČSK, v dalších vnitřních předpisech 

ČSK, k účelům uvedeným v čl. 2 této směrnice a v souladu s předpisy zastřešující organizace 

(např. ČUS, I.C.F.). Za tímto účelem a v tomto rozsahu je pak ČSK oprávněn vyžadovat po svých 

členech poskytnutí jejich osobních údajů. 

 



 

 

2. Osobní údaje evidované o členovi ČSK – fyzické osobě: 

 

a) jméno, 

b) příjmení, 

c) datum narození, 

d) rodné číslo, 

e) kanoistická disciplína, 

f) oddíl,  

g) registrační číslo, 

h) adresa pobytu, 

i) kontaktní údaje, 

j) foto, 

k) platnost zdravotní prohlídky, 

l) sportovní výsledky a statistiky. 

 

3. Rodné číslo člena je evidováno z důvodu, že je to jediný jednoznačný identifikátor člena, který 

zajišťuje, že v evidenci členské základny ČSK nebude vykazován neexistující člen nebo nebude 

jeden člen vykazován několikrát. Rodné číslo nelze v podmínkách struktury ČSK a zastřešující 

organizace ČUS nahradit jiným identifikátorem, např. členským průkazem, neboť takových 

průkazů může mít jeden člen několik (může být členem několika klubů v různých sportovních 

odvětvích). Jedná se tak mimo jiné o zpracování osobních údajů pro účely zamezení podvodům 

ve smyslu čl. 47 recitálu Nařízení. 

 

Čl. 4 

Doba zpracování osobních údajů 

 

1. Osobní údaje jsou evidovány po celou dobu členství fyzické osoby v ČSK nebo sdruženém 

subjektu a dále po dobu 10 let ode dne, kdy je ukončeno členství fyzické osoby ve sdruženém 

subjektu a tím v ČSK nebo ode dne, kdy je ukončeno členství sdruženého subjektu v ČSK. Tato 

doba je stanovena zejména s ohledem na lhůty, ve kterých je možné provádět kontroly 

poskytnutých dotací, grantů apod. z veřejných rozpočtů. 

 

2. V případě, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů 

dokládajících činnost ČSK (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků sportovních soutěží 

apod.), budou evidovány a uchovávány po celou dobu existence ČSK. 

 

Čl. 5 

Způsob vedení evidence členské základny / registrace v ČSK 

 

1. Členská základna ČSK je evidována prostřednictvím on-line databázového systém – v jednotném 

registračním portálu ČSK. Údaje o členech – fyzických osobách jsou přístupné pouze přes zřízený 

a chráněný správcovský přístup. 

 

2. Plný správcovský přístup do registračního portálu ČSK má zřízen pouze správce systému, který 

je pověřenou osobou pro správu registračního portálu ČSK. Tento přístup může být dále zřízen 

sekretářům jednotlivých sekcí ČSK.  

 

3. Omezený individuální správcovský přístup do registračního portálu ČSK je zřizován pro sdružené 

subjekty s tím, že přístupové údaje jsou vždy uděleny pouze osobě, která je sdruženým subjektem 

označena za jeho oprávněného zástupce pro účely přístupu do registračního portálu ČSK. 

Oprávněný zástupce nesmí přístupové údaje sdělit žádné třetí osobě. Předpokladem udělení 

přístupových údajů je potvrzení (formou odkliknutí), že oprávněný zástupce bere na vědomí 

povinnost sdruženého subjektu dle čl. 7 této směrnice a seznámení se se zněním této směrnice. 



 

 

 

4. V rámci omezeného individuálního správcovského přístupu je možná pouze editace údajů členské 

základny daného sdruženého subjektu.  

 

5. Fyzické a právnické osoby, které se na všech úrovních podílejí na evidenci členské 

základny / registraci jsou povinny zadávat, uvádět a poskytovat do registračního portálu ČSK 

pouze pravdivé a přesné údaje. Dále jsou povinny s údaji a daty nakládat jen ve prospěch podpory 

a ochrany spolkové a sportovní činnosti tak, jak je tato vymezena stanovami ČSK, případně 

dalšími vnitřními předpisy ČSK. V tomto smyslu dbají o to, aby údaje v registračním portálu ČSK 

nemohly být zneužity ke komerčním účelům, v rozporu se zájmy ČSK a sdružených subjektů či 

k poškozování práv členů - fyzických osob. 

 

Čl. 6 

Správce a zpracovatel osobních údajů 

 

1. Při evidenci členské základny ČSK způsobem uvedeným v čl. 5 této směrnice mohou být 

vzájemné vztahy mezi ČSK a dalšími subjekty (střešními organizacemi, sdruženými subjekty) 

různé, a to v závislosti na druhu konkrétní činnosti, která je v daném okamžiku zajišťována.  

 

2. ČSK a sdružené subjekty (případně střešní a jiné organizace) mohou být v postavení právnické 

osoby, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů 

(dále jen „správce“), a kdy tedy sdružený subjekt je správcem, který osobní údaje shromažďuje a 

ČSK je správcem, kterému jsou na základě dobrovolného vstupu sdruženého subjektu do ČSK a 

přijetím jeho stanov, určité osobní údaje předávány. Obdobně to pak může platit i pro vztah mezi 

ČSK a střešní organizací. V těchto případech oba subjekty vystupují ve vztahu k předmětným 

osobním údajům jako „společní správci“. 

 

3. Pro vztah ČSK, sdruženého subjektu a případně zastřešujícího subjektu (společných správců) 

popsaném v odst. 2 tohoto článku platí: 

 

a) povinnost poskytovat informace subjektu údajů se řídí čl. 7 této směrnice; 

 

b) podíly na odpovědnosti společných správců za plnění povinností podle Nařízení ve vztahu 

k výkonu práv subjektů údajů je následující: ČSK v rozsahu svých možností sdruženému subjektu 

nápomocen při vyřizování žádostí subjektů údajů podle Nařízení, avšak pouze tehdy, pokud se 

tyto žádosti týkají zpracování osobních údajů v rámci ČSK. 

 

c) v rámci ČSK budou úkony spojené s evidencí členské základny a jejím využitím provádět pouze 

zaměstnanci, pracovníci či funkcionáři, kteří budou smluvně či na základě členství či výkonu 

příslušné funkce zavázáni k dodržování mlčenlivosti, pokud se na ně již nevztahuje zákonná 

povinnost mlčenlivosti; 

 

d) ČSK dostatečně technicky a organizačně zabezpečí ochranu osobních údajů, zejména jejich 

ochranu před neoprávněným či nahodilým zásahem jiných osob, a to jak při manuálním, tak při 

automatizovaném způsobu zpracování, jakož i to, aby nemohlo dojít k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům či k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití; 

 

e) po uplynutí lhůty stanovené v čl. 4 této směrnice budou zpracovávané osobní údaje vymazány, 

pokud k tomu nedojde na základě jiné skutečnosti dříve; 

 

f) v případě pověření zpracováváním osobních údajů zpracovatele má ČSK povinnost zajistit 

smluvně či obdobným způsobem, aby byl tento zpracovatel zavázán shodnými povinnostmi na 

ochranu osobních údajů, jakými je vázán ČSK. 



 

 

čl. 7 

Informace o zpracování osobních údajů a zajištění souhlasu subjektu údajů 

 

1. Informování členů – fyzických osob o zpracování jejich osobních údajů nebo případné získávání 

souhlasu subjektu údajů s takovýmto zpracováním pro účely spolkové činnosti ČSK je 

zajištována na úrovni sdružených subjektů v ČSK. 

 

2. Pro získání souhlasu se zpracováním osobních údajů členů – fyzických osob pro případ, kdy je 

dle platné právní úpravy tento souhlas vyžadován, platí totéž, co pro splnění informační 

povinnosti. 

 

čl. 8 

Přihlášky na sportovní akce a registrační průkaz 

 

1. Registrační průkaz má výhradně elektronickou podobu, a je evidován v rámci registračního 

portálu ČSK.  

 

2. Přihlášky na sportovní akce (závod, soutěž, trénink apod.) vyhlašované / organizované ČSK mají 

rovněž výhradně elektronickou podobu a jsou vyplňovány prostřednictvím registračního portálu 

ČSK sdruženým subjektem (vysílajícím oddílem / klubem). Povinnou součástí přihlášky na 

sportovní akci je rovněž prohlášení generované registračním portálem ČSK a podepsané 

oprávněným zástupcem sdruženého subjektu (vysílajícího oddílu / klubu). 

 

3. Splnění podmínek účasti na sportovní akci vyhlašované / organizované ČSK ze strany 

závodníků / sportovců je zajišťováno na úrovni sdružených subjektů, které závodníky / sportovce 

na sportovní akci vysílají. Sdružené subjekty jsou povinny ověřit splnění podmínek účasti na 

sportovní akci u jednotlivých závodníků / sportovců a tuto skutečnost potvrdit v registračním 

portálu ČSK, respektive v prohlášení uvedeném v odst. 2 tohoto článku. 

 

4. Doklady prokazující splnění podmínek účasti na sportovní akci (např. potvrzení o absolvování 

zdravotní prohlídky, její platnost) jsou povinny uchovávat sdružené subjekty a na žádost jsou 

povinny tyto doklady ČSK předložit.  

 

5. V případě porušení výše uvedených povinností sdružených subjektů a současně v případě, že 

ČSK bude v důsledku a/nebo v souvislosti s takovým porušením stanovena soukromoprávní 

sankce (např. povinnost nahradit způsobenou škodu) a/nebo veřejnoprávní sankce (např. pokuta), 

je sdružený subjekt povinen uhradit, a to nejpozději do tří dnů od doručení výzvy k úhradě, ČSK 

v plné výši částku odpovídající uhrazené sankci. 

 

Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento směrnice nabývá účinnosti dne 11. 4. 2022 a v plném rozsahu nahrazuje veškeré předchozí 

vnitřní předpisy upravující evidenci členské základny v rámci ČSK. 

 

2. Přílohu této směrnice tvoří vzorová Informace o zpracování osobních údajů ve sdruženém 

subjektu (sportovním oddílu či klubu).  

  

 

 

 

 Mgr. Jan Boháč 

 předseda ČSK 



Příloha  

Směrnice o evidenci členské základny ČSK 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ* 

 

v souvislosti s členstvím v oddílu/klubu 
 

_____________________________________ (dále jen SK/TJ) 

 
SK/TJ tímto informuje své členy, že za účelem své spolkové činnosti zpracovává jejich níže uvedené 
osobní údaje. 
 

1 jméno a příjmení, 
2 datum narození, 
3 adresu místa pobytu, 
4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství, 
5 foto 
6 kontaktní údaje (e-mail, telefon) 
7 rodné číslo. 

(dále jen „Osobní údaje“) 

Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti 
(např. účast na soutěžích), evidence členské základny SK/TJ, plnění členské povinnosti vůči střešním 
sportovním organizacím a sportovním svazům, podávaní žádostí o dotace, granty, vyřizování pojištění 
apod.  

SK/TJ dále informuje, že uvedené Osobní údaje o členech budou zpracovávány a uchovávány až po 
dobu 10 let po ukončení jejich členství. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, 
sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost dané SK/TJ (např. kroniky, síně slávy, 
výkazy výsledků soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence SK/TJ.  

SK/TJ, při plnění svých členských povinností vůči organizacím, kde je SK/TJ sdružena, předává 
Osobní údaje o svých členech těmto subjektům: 

• příslušným sportovním svazům, 

• České unii sportu, z.s. (ČUS), 

• příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a Servisním centrům sportu ČUS, 

a to za účelem 

• vedení evidence členské základny sportovního svazu na základě jeho vnitřních předpisů, 
provozování sportovní činnosti a identifikace na soutěžích, 

• vedení evidence členské základny ČUS na základě jejích vnitřních předpisů. 

 

Osobní údaje mohou být rovněž předávány příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a 
kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod. 

SK/TJ upozorňuje, že v případě, kdy zájemce o členství v SK/TJ výše uvedené Osobní údaje pro účely 
spolkové činnosti neposkytne, nemůže se stát jejím členem. 

Jestliže člen poskytne SK/TJ pro usnadnění komunikace své telefonní číslo a/nebo email, budou tyto 
zpracovávány a uchovávány po dobu jeho členství v SK/TJ.  

 
Člen je srozuměn se svým právem: 

 
* 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) 



 

 
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), 

• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), 

• na výmaz Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 
Nařízení, 

• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, 

• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, 

• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. 

 


