Český svaz karate JKA, z.s.
Příloha č. 2

Etický kodex člena JKA ČR
Preambule
Etický kodex člena JKA ČR vychází z vysokých morálních a etických hodnot karate-dó, ke kterým se
Český svaz karate JKA hlásí, včetně veřejného zájmu být odpovědným představitelem karate ve
sportovním prostředí a prohlašuje, že nebude tolerovat neetické, nesportovní nebo jiné chování
v rozporu s dobrými mravy.
Čl. I. – Úvodní ustanovení
1. Účelem etického kodexu je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování členů JKA ČR, a to jak
vůči druhým členům, pověřeným pracovníkům nebo vedoucím, tak i ve vztahu k třetím osobám.
2. Každý člen JKA ČR se zavazuje dodržovat morální a etické principy s cílem zdokonalovat svůj
charakter, bude v duchu společenské etikety budovat svoji zdvořilost, upřímnost a respekt
k veškerému okolí tak, jak je stanoveno pravidly „dojo-kun“ v karate-dó.
3. Každý člen JKA ČR se zavazuje v duchu „fair play“ dodržovat při soutěžní a sportovní činnosti platný
Světový antidopingový kodex (vydaný WADA), soutěžní řád a platné směrnice pro kontrolu a postih
dopingu ve sportu vydané ADV České republiky.
Čl. II. – Etiketa a pravidla chování
1. Každý člen jedná s ostatními členy slušně v duchu etikety karate, dodržuje obecně platná pravidla
společenského chování a jednání, a dbá na dobré mravy.
2. Dojde li k neshodám s druhými členy spolku, snaží se je vyřešit smírnou cestou a s respektem vůči
osobě nebo osobám, se kterými nemá shodu. Nelze li shody dojít smírnou cestou, je zavázán
respektovat stanovená práva, povinnosti a kompetence všech členů JKA ČR dle tohoto organizačního
řádu, a slibuje, že bude používat zákonné postupy k vyřešení sporů.
Čl. II. – Zákonnost, nestrannost a mlčenlivost
1. Každý člen pověřený JKA ČR k vykonávání práce v zájmu svazu, plní své úkoly v souladu s platnými
zákony, obecně závaznými právními předpisy a v souladu s vnitřními předpisy a řády JKA ČR.
2. Při plnění svých úkolů jedná vždy v rozsahu své kompetence, která vyplývá z organizačního řádu,
z náplně jeho práce, případně z jeho písemného pověření.
3. Každý člen, pověřený pracovník nebo ustanovený vedoucí je povinen dodržovat a ctít zákonnost
všech postupů a jednání.
4. Pracovník JKA ČR nesmí při řešení pracovních úkolů preferovat osobní nebo skupinové zájmy, ani
se nechat ovlivnit pozitivními nebo negativními vztahy ke konkrétním osobám.
5. Pracovník JKA ČR je povinen zachovat mlčenlivost stanovenou obecně závaznými právními
předpisy, které se dozvěděl při výkonu své činnosti nebo v souvislosti s ní, zejména o osobních
údajích, anebo o údajích, kterými by mohl poškodit nebo způsobit újmu JKA ČR nebo jeho členu.
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