Etický kodex Českého svazu neslyšících sportovců
Preambule
Český svaz neslyšících sportovců, z.s., (dále ČSNS) se hlásí k etice deaflympismu ICSD a EDSO, která
má své základy v historii deaflympismu a tradici soutěžit ve smyslu fair play. Deaflympijská historie je
založena na principu dosahování jedinečných sportovních výkonů, možnosti účastnit se soutěží
s rovnocennými podmínkami a posílení důstojnosti sportovců a sportu. Toto vyžaduje přijetí
fundamentálních hodnot čestnosti, lidských práv, fair play, spravedlnosti, nediskriminace a osobní
integrity.
Tento Etický kodex a jeho etické standardy budou platit rovnoměrně pro všechny kluby a struktury v
ČSNS v působnosti ICSD a EDSO včetně jejich členů. Platí také pro všechny účastníky soutěží a akcí
v působnosti ICSD a EDSO.

1.0

Důstojnost
1.1

Zajištění důstojnosti jednotlivců a sportu samotného je zcela zásadní.

1.2

Sportovci všech sdružených klubů jsou základem ČSNS. Hlavním cílem ČSNS je proto
podpora přípravy a účasti sportovců na sportovních soutěžích ve smyslu fair play a dle
dotace např. MŠMT.

1.3

Nesmí docházet k diskriminaci rasové, národnostní, etnické, náboženské filozofické nebo
politické, diskriminaci z hlediska pohlaví či sexuální orientace. Zejména diskriminace
z hlediska

zdravotního

postižení

je

v deaflympijském

hnutí

zakázaná

/neslyšící

nedoslýchaví, ohluchlí - musí mít 55 dB ztrátu / . Klasifikace sportovců, kterážto slouží
k posílení sportu handicapovaných, není diskriminací, ale formou zajištění rovnoprávnosti.
1.4

Nelze tolerovat jakékoliv fyzické či psychické násilí vyvíjené na účastníky deaflympijského
hnutí. Všechny formy obtěžování účastníků včetně fyzického, psychického, profesního
nebo sexuálního jsou zakázány. Chování, které ponižuje, zastrašuje nebo uráží, nebude
tolerováno.

1.5

Sportovci mohou mít určité zdravotní problémy, které vyžadují pravidelné používání léků,
ale používání různých technologií či medikamentů čistě za účelem zvýšení výkonnosti a
s případnými nežádoucími zdravotními účinky je zakázáno. Používání medikamentů bude
v dané situaci posuzováno z hlediska, zda dané medikamenty mohou sportovce nějakým
způsobem nečestně zvýhodnit, zda je sportovec opravdu musí denně užívat z hlediska
udržení zdravotního stavu a ne jen v souvislosti se sportem a zda je k danému
medikamentu možno najít alternativu.

Je třeba udělat vše pro vytvoření sportovního

prostředí bez podpůrných látek pro všechny paralympijské sportovce, a to v souladu
s antidopingovým kodexem WADA a ve spolupráci se Světovou antidopingovou
agenturou (WADA).
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1.6

Pozornost a péče věnovaná bezpečnosti, zdraví a lékařské péči sportovců z hlediska
fyzického a psychického zdraví a duševní rovnováhy bude maximální.

1.7

Členové deaflympijské rodiny budou respektovat a chránit soukromí a osobní informace o
všech svých členech, ať již podávaných ústně, písemně nebo elektronicky.

1.8

Členové paralympijské rodiny se nesmí chovat tak, aby poškozovali či případně mohli
poškodit jméno paralympijského hnutí.

2.0 Integrita
2.1

U členů deaflympijské rodiny nesmí dojít ke střetu zájmů včetně materiálního nebo
přímého

osobního

zájmu

s dodavateli,

prodejci,

smluvními

partnery,

sponzory,

organizátory apod.
2.2

Nesmí docházet k aktivitám, které vedou k:
2.2.1

Používání příslušnosti k ČSNS k neoprávněnému osobnímu zisku či profesnímu
zvýhodnění;

2.3

2.2.2

Zpochybňování efektivnosti či hospodaření ČSNS;

2.2.3

Nepříznivému ovlivňování důvěry veřejnosti v bezúhonnost a pověst ČSNS;

2.2.4

Ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti.

Pokud dojde ke střetu zájmů, anebo by k němu mohlo dojít, musí být informováno
Výkonný výbor a DK ČSNS.

2.4

Všechny osoby podílející se na činnosti deaflympijského hnutí se musí snažit předcházet
a bránit případným ztrátám, škodám, zneužití nebo krádeži majetku, záznamů, finančních
fondů nebo jiného majetku, včetně vlastnictví duševní povahy, které náleží ČSNS.

2.5

Činovníkům ČSNS, jakož i představitelům každého v STK i v klubech, je svěřena
fiduciární odpovědnost. Nesmí docházet k případům nezákonných či neetických plateb
včetně braní úplatků, nepovolených provizí či nepovolených poplatků za zprostředkování
obchodních transakcí ve spojitosti s aktivy či zdroji ČSNS ani jiným způsobem.

2.6

Nikdo nebude využívat za účelem svého zisku důvěrné informace z ČSNS nebo
jednotlivých klubů či ve spojitosti s aktivitami ČSNS informace o značkách „Český svaz
neslyšících sportovců“ a „Český deaflympijský tým“. Toto ustanovení zahrnuje mluvená,
písemná, počítačem anebo jinak získaná data vztahující se k obchodním a finančním
záležitostem ČSNS a jejich klubů.

2.7

Nikdo nebude usilovat o neoprávněné získání darů nebo odměn pro sebe, členy své
rodiny nebo přátele od organizací nebo osob, které se snaží zapojit do činnosti ČSNS.

2.8

Jakákoliv osoba zvolená do vedoucí funkce v rámci ČSNS, bude pracovat ve prospěch
celého hnutí, ve prospěch všech sportovců a ne jen pro jednotlivé kluby, nebo pro
jednotlivé sporty.

2.9

ČSNS a členové deaflympijské rodiny nesmí být ve spojení s firmami, organizacemi nebo
osobami, jejichž aktivity jsou v rozporu se stanovami, etikou a Etickým kodexem ČSNS.
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2.10

ČSNS a jeho jednotlivé kluby musí mít řádně vedeno účetnictví, přehled majetku, finanční
transakce. Účetní závěrky musí být v souladu s tuzemským právem. Případné nedostatky
musí být neprodleně napraveny.

2.11

Hodnoty deaflympismu a příslušné etické standardy budou platit při účasti na všech
akcích v působnosti ICSD a EDSO.

3.0 Sportovci
3.1

Všichni sportovci souhlasí s tím, že se zúčastní deaflympijských soutěží v duchu fair play
a oslav sportu.

3.2

Všichni sportovci musí respektovat výkony svých kolegů a nesmí jim nelegálně bránit
v jejich dosažení a nesmí jim ani jinak ubližovat nebo je jiným způsobem poškozovat.

3.3

Všichni sportovci musí respektovat své trenéry a činovníky a musí se vyvarovat chování,
jímž by porušili pravidla deaflympismu a smysl pro fair play.

3.4

Všichni sportovci musí respektovat klasifikační proces a musí v jeho rámci plně
spolupracovat. Musí respektovat konečné rozhodnutí činovníků a musí chápat, že
jakékoliv porušení této povinnosti by ohrozilo jejich účast na akcích a soutěžích ČSNS a
ICSD a EDSO. Sportovci a činovníci mohou podat protest pouze v případě oprávněné
pochybnosti o zařazení sportovce a to způsobem korektním a obvyklým.

3.5

Sportovci nesmí podporovat nebo pomáhat jiným sportovcům získat nelegální, nečestné
nebo neetické výhody. Vznik takové okolnosti musí oznámit odpovědným činovníkům.

3.6

Autonomie sportovce bude respektována, pokud není v rozporu s fair play a etickými
normami deaflympismu.

3.7

ČSNS si je vědom faktu, že čest spojená s vítězstvím v soutěžích je založena na
sportovních výkonech a vynikajících výsledcích na Deaflympics, podložených náročnou
přípravou, že budou poskytovány možné finanční v souladu s ideály sportovního zápolení
a fair play na vyhlášení NHSR / nejlepší handicapovaní sportovci rokuv rámci ČPV.

4.0 Trenéři a činovníci
4.1

Trenéři a činovníci se musí chovat podle pravidel deaflympijského poslání a v duchu „fair
play“.

4.2

Všichni trenéři a činovníci musí respektovat demokratické principy rozhodování.

4.3

Trenéři a činovníci nesmí získávat neoprávněné výhody pro sebe , klub nebo sport, který
reprezentují.

4.4

Trenéři a činovníci musí dodržovat pravidla sportovní i klasifikační a musí hlásit jakékoliv
porušení pravidel příslušným představitelům.

4.5

Trenéři a činovníci musí respektovat systém klasifikace a musí zajistit, aby se sportovci při
klasifikaci chovali čestně, přičemž protesty mohou podávat pouze v případě vážné
pochybnosti o klasifikaci sportovce a to způsobem korektním a obyvyklým.
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5.0 Klasifikátoři
5.1

Klasifikátoři / sluchová ztráta 55 dB - audiogramy/ musí provádět své povinnosti
ohleduplně, kompetentně, důsledně a objektivně ke všem sportovcům.

5.2

Klasifikátoři musí přiznat jakýkoliv případný střet zájmů.

5.3

Klasifikátoři nesmí zneužít své pozice nebo funkce k získání jakýchkoli výhod či
prospěchu.

5.4

Klasifikátoři musí respektovat sportovce a trenéry a musí zajistit, aby proces klasifikace
probíhal ohleduplně. Musí dodržet principy ochrany osobních údajů o sportovcích a musí
respektovat důstojnost sportovců.

6.0 Sportovně techničtí činovníci
6.1

Sportovně techničtí činovníci musí aplikovat odpovídající pravidla důsledně a stejně na
všechny sportovce stejně a musí za všech okolností zajišťovat dodržování pravidel fair
play.

6.2

Sportovně techničtí činovníci musí rozhodovat s absolutní nestranností a zcela objektivně.

6.3

Sportovně techničtí činovníci musí oznámit jakýkoliv možný střet zájmů, který by jim mohl
bránit v nestranném rozhodování.

7.0 Vedoucí sportu a administrativní pracovníci
7.1

Sportovní vedoucí a administrátoři musí ve všech případech rozhodovat zcela nestranně
a v zájmu sportovců a sportu.

7.2

Všichni zvolení sportovní vedoucí a administrátoři sportovních akcí musí respektovat
principy demokratického rozhodování.

7.3

Voličům nesmí být nabízeny žádné výhody s cílem ovlivnit výsledek voleb v rámci ČSNS.

7.4

Všichni sportovní vedoucí a administrátoři musí oznámit případný střet zájmů a v rámci
ČSNS. Nesmí jednat tak, aby upřednostňovali zájem svého klubu, jednoho druhu
postižení / deaf - sluch.postižení/ nebo svého sportu nad zájmy celku.

7.5

Žádní sportovní vedoucí a administrátoři nesmí zneužít své pozice či postavení za
účelem získání jakýchkoli výhod nebo prospěchu.

7.6

Vedoucí sportů a administrátoři sportovních akcí nesmí být spjati s organizacemi nebo
osobami, které v minulosti jednaly, jednají a nebo je u nich důvodné podezření, že by
mohly jednat v rozporu s pravidly deaflympijského hnutí, jeho ideály a etickým kodexem.

7.7

Všichni sportovní vedoucí, administrátoři sportovních akcí a volení činovníci ČSNS musí
propagovat dodržování etického kodexu ČSNS formou osobního příkladu a aktivní
podpory poskytované ostatním kolegům.
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8.0 Deaflympijští partneři a ti, kteří hnutí podporují
8.1

Veškeré vztahy a aktivity realizované s partnery, s osobami podporujícími toto hnutí a se
sponzory musí být vedeny v duchu podpory deaflympijských sportovců a sportů v rámci
ČSNS a klubů v něm sdružených v duchu fair play a v souladu s dodržováním
deaflympijských ideálů.

Etický kodex schválen VH ČSNS dne 27.3.2013
Doplněn a Valnou hromadou- schválen dne 16.4.2016

Ota Panský v.r.
president ČSNS
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