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Vážené členské subjekty. 

 

Na Konferenci ČGF konané dne 17. 03. 2018 byla přednesena „Informace  

Právní komise ČGF k GDPR“. V této informaci jste byli informováni o tom, že 

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 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, 

tedy směrnice 95/46ES (dále jen „GDPR“), je závazné v celém rozsahu a přímo 

použitelné ve všech členských státech EU s tím, že v účinnost vstupuje dne 25. 

5. 2018 – tedy že tímto okamžikem dojde ke sjednocení ochrany osobních údajů 

na celém území Evropské unie.  

 

Článek 85 odst. 1 Nařízení GDPR ukládá povinnost členským státům uvést 

prostřednictvím právních předpisů právo na ochranu osobních údajů podle 

tohoto nařízení do souladu s právem na svobodu projevu a informací, stejně jako 

možnost podle čl. 6 odst. 2 zavést konkrétnější ustanovení, aby přizpůsobily 

používání pravidel GDPR ohledně zpracování ke splnění nezbytného zpracování 

pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.  

 

Cílem informace přednesené na Konferenci ČGF bylo (a stále je) ubezpečení, že 

ČGF si uvědomuje, že GDPR přímo ovlivní i povinnosti jednak ČGF, jednak 

Vás - členských subjektů a ČGF v tomto směru podniká patřičné kroky. 

 

Co je osobní údaj: 

 

Jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa, fotografické 

záznamy, e-mailová adresa, telefonní číslo, údaje o rasovém či etnickém 

původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství 

v odborech, zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či 

pravomocném odsouzení. 

 

Genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí podléhají mnohem přísnějšímu 

režimu, než je tomu u obecných údajů. 
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GDPR se nevztahuje na údaje zemřelých osob a údaje zpracované pro osobní 

potřebu bez dalšího šíření. 

 

 

Vzhledem k tomu, že se k této problematice množí dotazy směřované na Výbor 

ČGF, je namístě Vás informovat, že vedení českého golfu (obdobně další 

sportovní svazy a celé sportovní prostředí), pracuje na vydání „ROZHODNUTÍ 

VÝBORU K CHOVÁNÍ ČGF A JEHO ČLENSKÝCH SUBJEKTŮ PŘI 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ a Důvodovou zprávu a to tak, aby se 

členské subjekty v dané problematice jednak zorientovaly, jednak aby splněním 

Rozhodnutí naplnily své povinnosti z Nařízení GDPR vyplývající. 

 

Jak již bylo na Konferenci řečeno, „Rozhodnutí“ má ČGF připravené, avšak 

s jeho vypublikováním vyčkává, neboť na jedné straně nechce být „papežštějští 

než papež“, na straně druhé rozhodně nechce nic zanedbat. 

 

Ve stručnosti lze říci, že hlavním problémem se jeví problematika rodných čísel, 

na kterých, jak víte, je postaven celý systém ČGF a v neposlední řadě také to, 

jak se jednotlivé členské subjekty vypořádaly se svými povinnostmi, které jim 

vznikly přijetím zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen NOZ“), mimo jiné tedy s ustanovením § 236 odst. 1 

upravující otázku seznamu členů. 

 

Ve světle GDPR lze konstatovat, že dle § 236 odst. 1 NOZ je spolek oprávněn 

vést seznam svých členů. Vedení seznamu členů je tedy výrazem zásady 

otevřenosti členství ve spolku a dobrovolnosti tohoto členství. Zákon tedy 

předpokládá vedení seznamu, a tudíž není nezbytné pro zpracování osobních 

údajů svých členů vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu 

jméno, příjmení, adresa a datum narození. Zde je však namístě upozornit na 

dispozitivnost tohoto ustanovení, tedy na formulaci „Vede-li spolek seznam 

členů, stanovy určí …..“.  

 

Další údaje, jako např. rodné číslo lze však zpracovávat pouze na základě 

souhlasu, neboť rodné číslo má své specifické právní důvody, které nalezneme 

v zák. č. 133/2000 Sb, o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zcela jednoznačně 

platí, že kromě zákonných důvodů, lze rodná čísla využívat „..jen se souhlasem 

nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce“.   

 

V souvislosti se shora uvedeným je namístě Vás upozornit, že novela zák. č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, ukládá prakticky 

všem sportovním organizacím (tedy i Vám), povinnost se zapsat do sportovního 

rejstříku. 
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Zapisované údaje jsou v zákoně vyjmenovány, zvláštní pozornost si zasluhují 

„údaje o sportovci“. Tyto údaje má povinnost nahlásit sportovní organizace, 

která se zapisuje do rejstříku, v našem případě každý golfový klub, jestliže to 

neudělá střešní organizace, v našem případě ČGF, kterážto s tím počítá. 

 

Na tomto místě je třeba upozornit, že případné úvahy o nezapsání se s odkazem 

na to, že Váš klub nečerpá či nenárokuje podporu ze státního rozpočtu nelze 

doporučit, neboť výkladem dospíváme k závěru, že každý subjekt sdružený 

v ČGF určitým způsobem podporu ze státního rozpočtu čerpá, respektive 

čerpání do budoucna nemůže vyloučit.  

 

Ačkoli má být rejstřík zřízen nejpozději od 1. 07. 2018, dosud tomu tak není, 

přičemž povinnost registrace v něm pro ČGF je nejpozději do 31. 12. 2018 (!) a 

klubů 30. 06. 2019 (!). 

 

Všechny tyto aspekty způsobují poměrně různorodý přístup odpovědných 

orgánů a institucí státu, který se však s blížícím se datem vstupu GDPR 

v účinnost (25. 05. 2018) zřejmě změní v přístup překotný – doufejme, že ne  

chaotický a chybný.  

 

Jak již bylo řečeno shora, Výbor ČGF v tuto chvíli stále vyčkává, neboť velmi 

dobře chápe, že dosáhnout toho, aby Vaši členové fyzicky - jeden každý – 

podepsali „nějaký“ souhlas v listinné podobě, bude bezesporu náročné, a proto 

by bylo velmi nešťastné, zbrkle vydat Rozhodnutí výboru, které by se mohlo 

ukázat jako předčasné a neřešící požadavky GDPR požadovaným způsobem. 

 

Předpoklad je tedy takový, že začátkem května 2018 Výbor ČGF vydá a 

zveřejní avizované Rozhodnutí. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 04. 2018 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský 

předseda Právní komise ČGF  


