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KODEX Czech Electronic Sport Association, z.s. 
identifikační číslo: 089 43 192, se sídlem 17. listopadu 2172/15, Poruba, 708 00 Ostrava,  

vedeno Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou: L 19097 (dále jen „Asociace“) 

1. Esport je moderní forma sportu a jako taková usiluje o uznání tohoto statusu vládou ČR i 

v mezinárodních strukturách a organizacích - Východiska deklarace angažovanosti Asociace 

o Vyvíjíme aktivní úsilí pro dosažení statusu sportu pro esport v ČR a podporujeme toto 

úsilí jiných zahraničních národních federací, evropské i světové esportové federace. 

Jako Asociace podnikneme koordinovaně veškeré možné a nutné právní i organizační 

kroky k dosažení tohoto cíle. 

o Zavazujeme se k součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a orgány 

veřejné správy při plnění úloh v oblasti sportu.  

Níže následují další podstatné okruhy a východiska tohoto kodexu Asociace (dále jen „Kodex“), 

která/které vzájemně tvoří neoddělitelný celek. 

2. Fair play není pouze pojem 

o Vnímáme, že fair play není pouze respektování pravidel. Fair play je forma přátelství a 

respekt k druhým osobám a entitám. Je součástí sportovního ducha v každém z nás. 

Ztotožňujeme se s vědomím, že se jedná se o způsob myšlení, ne pouhé chování. Plně 

si uvědomujeme, že dodržování pravidel fair play je také kontinuální nekompromisní 

boj proti podvádění, ovlivňovaní výsledků zápasů, porušovaní pravidel, používání 

dopingu, násilí a šikaně fyzické i verbální, nečestným výhodám, nerovnosti šancí, 

nadměrné komercializaci a korupci. Vždy budeme sami dodržovat pravidla fair play a 

rovněž dohlížet na jejich dodržování v rámci komunity partnerů, členů, jakkoliv 

kooperujících fyzických a právnických osob a veškerých aktivit Asociace. 

 

3. Odpovědnost a podpora organizací, institucí a jednotlivců za stav a rozvoj esportu v ČR 

o Plně si uvědomujeme, že organizace spojené s esportem, herní organizace, pořadatelé 

herních akcí, jednotlivé herní týmy, herní kluby a zájmové spolky, profese mající 

návaznost na esport, sdělovací prostředky, ale i angažovaní rodiče, učitelé, týmoví 

trenéři, rozhodčí, manažeři týmu, novináři, profesionální i neprofesionální esportovci, 

tito všichni slouží jako příklad a vzor. Kodex se dotýká nejen všech jednotlivců i 

organizací věnujících se esportu na principech zábavy, dobrovolnosti nebo na 

profesionální úrovni, ale i samotných diváků a fanoušků esportu. Vnímáme, že tito 

všichni, včetně obchodního sektoru, zahrnujícího výrobu, prodej a marketing 

prostředků pro provozování esportu, nesou svůj díl odpovědnosti za stav, rozvoj, 

dodržování a šíření zásad fair play v široké oblasti esportu v ČR. 

o Podporujeme budování technického zázemí, poskytujeme podporu organizacím, 

akcím i jednotlivcům, kteří v esportu dodržují etické zásady, pravidla fair play a šíří 

dobré jméno esportu na území ČR a v zahraničí. 

o Podporujeme vzdělávací instituce, pedagogické a vědeckovýzkumné pracovníky na 

všech úrovních vzdělávacího systému ČR, aby ve školních aktivitách, učebních 

osnovách a studijních programech, šířili vedle teoretických znalostí a odborných 

dovedností, také etická pravidla esportu, myšlenku fair play a používali moderní 

technologie pro výuku a podporu rozvoje dětí a mládeže věnující se esportu.  

Považujeme vzdělávací instituce za prioritní místo pro osvojení zdravé etiky v esportu, 

pro šíření principů fair play a osvojení dovedností a znalostí potřebných pro rozvoj 
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esportu. Podporujeme oblast vývoje a výzkumu, jak v národním, tak i v mezinárodním 

měřítku, sledujeme projektové možnosti a pomáháme propojení zájmových skupin. 

Zasazujeme se o pomoc v sektoru vzdělávání, týkající se pochopení myšlenky a 

pravidel esportu mezi mladými lidmi a zároveň bojujeme za potlačení nežádoucích 

vlivů, negativních dopadů, přístupů a samotného chování spojovaného s esportem. 

Využíváme každé příležitosti a akcí k podpoře myšlenky týmové spolupráce a fair play 

u dětí a mládeže. 

o Společně usilujeme o přijetí etických kritérií ve všech oblastech přímo se dotýkajících 

esportu. 

 

4. Odpovědnost a rovnost všech týmů a organizací sdružující esportovce všech úrovní výkonnosti 

od úrovně nadšenců, amatérů až po úroveň profesionální 

o Deklarujeme odhodlání a aktivní činnost při definování jednotných etických pravidel 

pro přestup esportovců, jejich registrace v týmech a účast v oficiálních soutěžích 

Asociace. Naším cílem je vytvořit síť úrovní turnajů a skupin týmů, tak aby se esportu 

mohl věnovat každý esportovec dle své výkonnostní třídy a vytvořila se tak kvalitní 

esportovní základna pro týmy reprezentující ČR v zahraničí nebo případnou oficiální 

reprezentaci ČR. Herní týmy jsou považovány za jeden ze základních stavebních prvků 

Asociace. V očích Asociace i široké veřejnosti jsou si všechny týmy rovny, nezávisle na 

jejich dosahovaných výsledcích a případné reprezentaci. Jakékoliv porušení pravidel 

fair play a pravidel turnajů, případně poškození dobrého jména Asociace nebo pověsti 

esportu ČR je řešeno v rámci disciplinárních opatření.  Zasazujeme se o pomoc se 

zajišťováním kvalitního vzdělávaní rozhodčích daných úrovní soutěží. Usilujeme o 

zajištění kontroly dodržování pravidel fair play v jakékoliv oficiální soutěži či 

podporované akci Asociace. 

 

5. Pravdivě, objektivní a veřejné informování o dění a stavu esportu v ČR 

o Veškeré aktivity, financovaní, rozhodnutí, podpora a spolupráce v rámci členské 

základny jsou naprosto transparentní. Asociace se zavazuje objektivně a pravdivě 

informovat o svých aktivitách i o svých rozhodnutích a případných disciplinárních 

řízeních své členy a širokou veřejnost na svých stránkách, sociálních sítích a dalších 

mediálních informačních kanálech. 

 

6. Jsme příkladem, dodržujeme pravidla herních vývojářů, držitelů licencí, odborné komunity v 

esportu a oficiálních národních a mezinárodních akcí 

o Vyžadujeme a dodržujeme licenční pravidla a podmínky herních vývojářů. Dbáme na 

dodržování věkových hranic a omezení při pořádání oficiálních akcí. V maximální 

možné míře se zavazujeme podpořit a zapojit oficiální licencované akce podporované 

výrobci do kalendáře oficiálních akcí a vybudovat systém přípravných akcí, školení, 

týmových tréninků a kvalifikací k dosažení co nejvyšší úrovně týmů reprezentujících ČR 

v zahraničních turnajích. Absolutní prioritou je transparentnost kvalifikací a rovné 

podmínky pro všechny týmy reprezentující ČR a účastníky licencovaných turnajů 

výrobců. V případě, že nelze z jakéhokoliv objektivního důvodu dosáhnout na licenci 

pro pořádání akcí přímo od výrobce, budou přísně dodržována licenční pravidla a 

pravidla fair play – v těchto případech je jednoznačně známo, že výrobce je o těchto 

akcích v rámci ČR informován a dává s nimi souhlas. V opačném případě se nejedná o 

akci podporovanou Asociací a není za žádných okolností pořádána pod její záštitou. 

Partneři pořádající licencované turnaje a akce herních vývojářů mohou mít v případě 
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členství své zástupce v orgánech Asociace s právem účastnit se jednání a hlasovat o 

ujednáních dotýkající se tohoto odvětví. 
 

7. Právo dětí a mládeže provozovat esport 

o Provozování esportu přináší  společnou radost a uspokojení z této činnosti. Přijímáme 

za tuto myšlenku odpovědnost. Společně a s podporou ostatních subjektů, institucí a 

dospělých budeme šířit myšlenku esportu a pravidel fair play napříč organizacemi i 

generacemi s cílem být trvale důvěryhodným garantem respektování těchto práv a 

jejich šíření. 

 

8. Naše budoucnost jsou děti a mládež a jejich rozvoj a zdraví je pro nás naprostou prioritou 

o Zástupci ve výkonném výboru, zástupci ve valné hromadě, zástupci v jednotlivých 

komisích i každý dospělý kooperující zástupce v  Asociaci  jsou svým chováním 

pozitivním příkladem dětem i mládeži.  Za každých okolností se vyvarují kladného 

hodnocení, osobního přijetí nebo jakékoliv formy tolerance nečestného chování. 

o Bezpečnost, zdraví, blaho dítěte, mladého neprofesionálního či profesionálního 

esportovce je hlavní prioritou, a proto se zavazujeme postupovat tak, aby faktory, jako 

je dosažený výkon, pověst školy, klubu, trenéra či rodičů nedostaly přednost před 

jednotlivcem.  

o Máme vždy na zřeteli fyzické možnosti dětí a mládeže; tomu odpovídají věkové hranice 

her a pravidla omezení pro pořádání akcí pro nezletilé.  

o Je zásadní, aby bylo v rámci esportovní komunity umožněno dětem a mládeži získat 

kvalitní zkušenosti, které umocní v daném jedinci či týmu podněty k celoživotní 

potřebě dodržovat pravidla fair play a etického kodexu.  

o Neakceptujeme situace, kdy se s dětmi a mládeží nakládá pouze jako s malými 

dospělými jedinci. Mají své tělesné a psychologické limity doprovázející jejich vývoj, 

což může mít vliv na sportovní výkon. Uvědomujeme si, že nesplněná očekávání 

mohou děti a mládež brzdit v jejich přirozeném vývoji. Budeme vždy brát ohled na tyto 

aspekty na všech oficiálních a podporovaných akcích Asociace.   

o Klademe důraz na význam radosti a potěšení esportovce a zavazujeme se nikdy 

nevyvíjet na děti a mládež nevhodný tlak v rozporu s jejich právem svobodně 

rozhodovat o své účasti v mezinárodních i lokálních soutěžích. 

o Podporujeme rozvoj nadaných i méně nadaných jedinců. Uvědomujeme si potřebu 

zdůrazňovat a odměňovat vedle úspěchů v esportovních soutěžích nebo reprezentaci 

i osobní růst, získání zkušeností a dovedností pro budoucnost a další život. 

o Vnímáme, že je nezbytně nutné podporovat děti a mládež, aby vytvářely své vlastní 

akce, hry i svá vlastní pravidla. Uvědomujeme si, že pro tyto účely může být klíčová 

podpora Asociace s širokou členskou základnou. Podpora v roli účastníka, trenéra, 

rozhodčího a moderátora. Chceme, aby děti a mládež chápali roli odměny a sankce. 

Stejně tak je podstatné pochopení rozdílu mezi čestnou a nečestnou hrou a pochopení, 

že za svá rozhodnutí musí být přijímána zodpovědnost. Dětem, mládeži i jejich rodičům 

musí být poskytovány objektivní a úplné informace, aby si uvědomovali potencionální 

rizika, potřeby esportu a dopady esportovního úspěchu za každých okolností. 

 

9. Čisté chování všech zúčastněných v rámci národní a mezinárodní esportové komunity a uznání 

principů olympijské charty, arbitrážního soudu a světového antidopingového programu 

o S plným vědomím vnímáme, že chování v oblasti esportu nesmí být diskriminační a 

musí splňovat základní pravidla slušného chování. Zakázány jsou veškeré vulgarismy, 
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obscénní gesta nebo diskriminace (na základě rasy, náboženství, pohlaví, národního 

původu, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo jakéhokoli jiného stavu 

nebo charakteristiky chráněné zákonem), a to v jakémkoliv jazyce. Usilujeme za 

každých okolností o chování s respektem k druhým, bez uchýlení se k násilí, hrozbám, 

fyzickému nebo psychickému zastrašování. Veškeré omamné či psychotropní látky, 

popřípadě látky spadající do oblasti podpůrných látek (doping) jsou striktně zakázány 

v rámci všech aktivit esportovní komunity v ČR a zahraničí. 

o Plně respektujeme a uznáváme Olympic Charter vydanou International Olympic 

Committee 26. června 2019. 

o Plně respektujeme rozhodnutí Court of Arbitration for Sport (CAS), tj. sportovního 

arbitrážního soudu v Lausanne. 

o Jako Asociace se ve své působnosti zavazujeme usilovat o zabezpečení, prosazování, 

vynucování a dodržování pravidel Světového antidopingového programu, opatření 

proti manipulaci průběhu a výsledků soutěží a jiných opatření proti negativním jevům 

ve sportu vyplývajících z mezinárodních předpisů a rozhodnutí. 

o Jako Asociace se zavazujeme k vytváření podmínek pro respektovanou spolupráci 

s evropskou (Esports Europe Federation) a světovou (Internation Esports Federation) 

esportovou federací. 

 

10. Čistý a úctyhodný esport orientovaný na všechny věkové skupiny bez omezení 

o Vyžadujeme a respektujeme zákaz přímého podporování a zobrazování aktivit, které 

poškozují a mohou potenciálně poškodit dobré jméno esportu, jako je například 

propagace pornografie, zbraní, všech obscénních, vulgárních a urážlivých materiálů, 

tedy materiálů dehonestujících fyzické osoby, organizace, instituce a soukromé 

společnosti. Zavazujeme se respektovat ochranu duševního vlastnictví, tedy všeho, co 

podléhá duševnímu vlastnictví, popřípadě je jeho využívání spojeno se souhlasem 

vlastníka. 

 

 

 


