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STANOVY CZECH JUMP ROPE, z.s.  
 
 
Čl. 1 
1.1 Název: Czech Jump Rope, z. s. (dále jen Czech Jump Rope) 
1.2 Právní postavení: Czech Jump Rope je samosprávný a dobrovolný spolek 
1.3 Sídlo: Praha 
 
Čl. 2 
ÚČEL, HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ ČINNOST 
 
2.1 Hlavní činnost a účel  
a. Organizování a provozování sportu jump rope (rope skipping) ve všech jeho formách na 
území České republiky. 
b. Plnění úlohy zastřešující organizace pro oddíly jump rope (rope skippingu) v České 
republice. 
c. Rozvíjení sportu jump rope (rope skipping) v České republice. 
d. Vytváření podmínek pro provozování sportu jump rope (rope skipping) a podpora svých 
členů a zejména mládeže. 
e. Podílení se na přípravě a zajištění významných sportovních akcí domácí i zahraniční 
úrovně.  
f. Podpora vzdělávání trenérů, rozhodčích i sportovců. 
g. Propagace sportu jump rope (rope skipping) a prosazování jeho zájmů při jednání  
s partnerskými národními a mezinárodními organizacemi.  
h. Rozvíjení mezinárodní spolupráce.  
i. Spolupráce s Antidopingovým výborem ČR a prosazování čistoty sportu a dodržování 
antidopingových pravidel v souladu se Světovým antidopingovým kodexem. 
j.  Prosazování a dodržování zásad fair play. 
k. Spolupráce s International Jump Rope Union (IJRU) jako jedinou zastřešující celosvětovou 
mezinárodní organizaci v rámci sportu jump rope (rope skipping). 
  
 
2.2. Vedlejší činnost 
Czech Jump Rope může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší 
hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, a tím vytvářet 
ekonomickou základnu pro plnění svého účelu.  
 
 
Čl. 3 
ČLENSTVÍ, ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 
3.1 Členství v Czech Jump Rope je dobrovolné. Členem Czech Jump Rope se mohou stát na 
základě svého rozhodnutí právnické nebo fyzické osoby, které se ztotožňují s účelem, hlavní 
činností Czech Jump Rope a chtějí se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními 
členy. Členství je různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská 
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práva a povinnosti. Členství je určeno pouze osobám s trvalým pobytem/sídlem na území 
České republiky, není-li dále řečeno jinak. Na členství v Czech Jump Rope není právní nárok.  
 
3.2 Členství v Czech Jump Rope se rozlišuje na: 
- Kolektivní 
- Evidované 
- Individuální 
- Přidružené 
- Čestné 
 
3.3 Kolektivní člen 
Kolektivním členem se může stát právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel (klub, tým, 
oddíl s právní osobností), která sdružuje občany aktivně se zabývající sportem jump rope a 
jeho formami (dále jen oddíl). O přijetí za kolektivního člena rozhoduje Výkonný výbor Czech 
Jump Rope na základě podané přihlášky. Součástí registrace je dále poskytnutí základních 
identifikačních údajů zájemce o členství a jeho závazek dodržovat stanovy a další normy 
Czech Jump Rope a podřizovat se rozhodnutím orgánů Czech Jump Rope. Předpisy 
kolektivního člena musí být v souladu s normami Czech Jump Rope. Za oddíl jedná zástupce, 
který musí být členem daného oddílu a musí být starší 18 let. Oddílový zástupce jedná 
prostřednictvím určeného oddílového e-mailu. Oddílového zástupce a e-mail může oddíl 
měnit.  
 
3.4 Evidovaný člen 
Evidovaným členem se stává fyzická osoba, která se aktivně věnuje sportu jump rope (rope 
skipping) prostřednictvím svého členství v oddíle, který je kolektivním nebo přidruženým 
členem Czech Jump Rope, a to v okamžiku registrace. Součástí registrace je zejména 
poskytnutí osobních údajů zájemce o členství a jeho závazek dodržovat stanovy a další 
normy Czech Jump Rope a podřizovat se rozhodnutím orgánů Czech Jump Rope. Evidovaný 
člen podává svou žádost o registraci (přihlášku) prostřednictvím oddílového zástupce 
určeného kolektivním členem nebo přidruženým členem. Náležitosti registrace (přihlášky) 
mohou být upraveny vnitřním předpisem.  
 
3.5 Individuální člen 
Individuálním členem se stává fyzická osoba bez příslušnosti k členskému sportovnímu klubu 
či oddílu, a to na základě podané přihlášky. Součástí registrace je zejména poskytnutí 
osobních údajů zájemce o členství a jeho závazek dodržovat stanovy a další normy Czech 
Jump Rope a podřizovat se rozhodnutím orgánů Czech Jump Rope.  
 
3.6 Přidružený člen 
Přidruženým členem se může stát právnická nebo fyzická osoba, která se z jakéhokoliv 
důvodu nechce nebo nemůže stát kolektivním členem, ale má zájem podílet se na činnosti 
Czech Jump Rope a přispívat k naplnění jejího účelu. Přidruženým členem se může stát i 
osoba s trvalým pobytem/sídlem v zahraničí.  
3.7 Čestný člen 
Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se významnou měrou zasadila o 
rozvoj sportu jump rope (rope skipping). O udělení čestného členství rozhoduje Valná 
hromada Czech Jump Rope na základě doporučení Výkonného výboru Czech Jump Rope. 
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Čestný člen je zbaven povinnosti platit registrační a členské poplatky Czech Jump Rope. O 
odejmutí čestného členství rozhoduje Valná hromada na základě doporučení Výkonného 
výboru Czech Jump Rope.  
 
3.8 Evidence členství 
Czech Jump Rope eviduje své členy v elektronické databázi. Za řádné vedení evidence 
odpovídá Výkonný výbor Czech Jump Rope. Bližší provádění zápisů, výmazů a další úkony 
spojené s evidencí členů včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných členů stanoví vnitřní 
předpis. Údaje o členech Czech Jump Rope mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu 
zastřešující sportovní organizaci, které je Czech Jump Rope členem, a to v rámci plnění 
povinností vůči této organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a 
územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných 
příspěvků ze státního či veřejného rozpočtu. Každý zájemce – fyzická osoba o členství 
v Czech Jump Rope podáním přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o ní vedené v evidenci členů 
byly zpřístupněny. Každý zájemce – kolektivní/přidružený člen zároveň potvrzuje, že 
s podmínkami vedení evidence členů Czech Jump Rope a s rozsahem evidovaných údajů 
obeznámil svou členskou základnu a zajistil vůči ní splnění příslušných zákonných povinností 
ohledně zpracování osobních údajů.  
 
3.9 Vznik členství 
Rozhodnutí o vzniku členství je v kompetenci Výkonného výboru Czech Jump Rope. Členství 
vzniká potvrzením přihlášky o členství v Czech Jump Rope, dodáním potřebných údajů dle 
interních předpisů a úhradou členských příspěvků.  
 
3.10 Pozastavení členství 
Členství v Czech Jump Rope je pozastaveno členům v případě závažného porušení stanov a 
směrnic Czech Jump Rope, v případě poškozování dobrého jména Czech Jump Rope a 
v případě neplnění finančních závazků vůči Czech Jump Rope, když byl člen vyzván 
k vypořádání svých finančních závazků vůči Czech Jump Rope v náhradní lhůtě 14 dní od 
prokazatelného doručení této výzvy. Kolektivní a evidovaní členové mají do doby vyrovnání 
svých finančních závazků vůči Czech Jump Rope pozastavena členská práva, a to zejména 
právo hlasovat o rozhodnutích Valné hromady Czech Jump Rope.  
 
3.11 Zánik členství 
Členství v Czech Jump Rope zaniká: 

a. Zánikem  člena - právnické osoby 
b. Úmrtím člena - fyzické osoby 
c. Vyškrtnutím člena na základě rozhodnutí Výkonného výboru Czech Jump Rope při 

porušení povinností člena vyplývajících ze stanov Czech Jump Rope 
d. Vyloučením rozhodnutím Výkonného výboru pro zvlášť závažné provinění 

neslučitelné s členstvím v Czech Jump Rope, zejména pro trestnou činnost, 
disciplinární delikty a porušení antidopingových pravidel či pravidel fair-play 

e. Vystoupením na základě písemné žádosti člena 
V případě ukončení členství nevzniká nárok na vrácení registračních a členských poplatků. 
Ukončením členství není dotčena povinnost splacení půjčky, vrácení materiálu Czech Jump 
Rope ani povinnost řádného vyúčtování a případné vrácení dotace poskytnuté ze státního či 
jiného veřejného rozpočtu, případně jiných účelových dotací.  
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Čl. 4  
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ 
 
Každý člen má právo využívat všech výhod a práv vyplývajících ze stanov a členství v Czech 
Jump Rope. Každý člen má povinnost jednat podle stanov a interních směrnic a řídit se 
rozhodnutími Valné hromady a Výkonného výboru Czech Jump Rope, případně dalších 
orgánů Czech Jump Rope. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.  
Subjekty sdružené v Czech Jump Rope si ponechávají samostatnost právního postavení, 
majetku  a činnosti.  
 
4.1 Členská práva, která přísluší všem členům: 
a. podílet se na činnosti Czech Jump Rope a využívat jeho služeb, není-li toto právo omezeno 
jinou normou nebo rozhodnutím.  
b. uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Czech Jump Rope 
c. být informován o činnosti Czech Jump Rope 
d. účastnit se jednání orgánů Czech Jump Rope, jedná-li se o činnost či chování daného člena 
e. účastnit se soutěží, školení, seminářů a dalších akcí pořádaných spolkem 
f. ukončit členství v Czech Jump Rope.  
 
4.2 Členská práva, která přísluší kolektivním členům 
a. účastnit se zasedání Valné hromady Czech Jump Rope a hlasovat o jejích rozhodnutích, a 
to prostřednictvím svého zástupce 
b. podílet se na řízení Czech Jump Rope 
c. volit do všech volených orgánů Czech Jump Rope za podmínek dle těchto stanov 
d. předkládat návrhy kandidátů do orgánů Czech Jump Rope 
 
4.3 Členská práva, která přísluší individuálním členům 
a. účastnit se Valné hromady Czech Jump Rope s hlasem poradním 
b. předkládat návrhy kandidátů do orgánů Czech Jump Rope 
 
4.4 Členská práva, která přísluší čestným členům 
a. účastnit se zasedání Valné hromady Czech Jump Rope a hlasovat o jejích rozhodnutích 
s jedním hlasovacím právem 
b. předkládat návrhy kandidátů do orgánů Czech Jump Rope 
 
4.5 Povinnosti členů jsou: 
a. svojí činností přispívat k rozvoji sportu jump rope (rope skipping) 
b. podílet se dle svých možností a schopností na naplňování účelů a hlavní činnosti Czech 
Jump Rope 
c. dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy Czech Jump Rope 
d. dodržovat základní normy sportovního chování 
e. plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Czech Jump Rope 
f. řádně a včas platit členské příspěvky a další poplatky související s členstvím a činností v 
Czech Jump Rope 
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g. vést věrohodnou a prokazatelnou evidenci svých členů, fyzických osob a poskytovat o tom 
příslušná statistická šetření (výkazy) 
h. řádně plnit úkoly a funkce, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen  
ch. spolupracovat při vyúčtování dotací z veřejných zdrojů. 
 
 
Čl. 5 
ORGÁNY CZECH JUMP ROPE 
 
5.1 Orgány Czech Jump Rope tvoří Valná hromada (VH) jako orgán nejvyšší a Výkonný výbor 
(VV) jako orgán výkonný a zároveň statutární. Kontrolní komisi (KK) jako orgán kontrolní a 
komise jako orgány pomocné lze zřídit na základě rozhodnutí Valné hromady.  
 
5.2 Valná hromada 
Valná hromada (VH) je vrcholným orgánem Czech Jump Rope. Do působnosti VH patří:  

a. Schvalování stanov a jejich změn. 
b. Ratifikace členství členů schválených Výkonným výborem. 
c. Volba členů Výkonného výboru, Kontrolní komise a dalších komisí. Volbu lze 

uskutečnit i PER ROLLAM. 
d. Schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí Výkonného výboru. 
e. Pověření Výkonného výboru a jiných orgánů provedením určitého úkonu či splnění 

určitého úkolu. 
f. Schvalování výše a splatnosti členských příspěvků. 
g. Rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Czech Jump Rope. 
h. Vzetí na vědomí výsledku hospodaření. 
i. Rozhodování o návrhu člena na přezkoumání pozastavení členství nebo vyloučení. 
j. Vytváření a rušení komisí, jako pomocných orgánů, jmenování a odvolávání členů 

těchto komisí. 
k. Dohled nad dodržováním stanov a dalších norem Czech Jump Rope. 
l. Projednávání a schválení zprávy o činnosti Výkonného výboru. 
m. Rozhodování o zrušení Czech Jump Rope, či jiná rozhodnutí, v jejichž důsledku dojde 

k zániku Czech Jump Rope.  
 
5.2.1 Účastníci Valné hromady 
Účastníky VH jsou zástupci kolektivních členů, členové Výkonného výboru, členové Kontrolní 
komise, čestní členové, individuální členové a hosté pozvaní Výkonným výborem. Právo 
hlasovat a volit náleží pouze zástupcům kolektivních členů a čestným členům.  
Kolektivní člen je na VH zastoupen oddílovým zástupcem a jedním dalším členem oddílu. 
Každý kolektivní člen disponuje hlasovacím právem dle koeficientu: 

- V případě počtu evidovaných členů od 5 do 20 osob dvěma hlasovacími právy, 
- V případě počtu evidovaných členů od 21 do 40 osob třemi hlasovacími právy a  
- V případě počtu evidovaných členů od 41 do 60 osob čtyřmi hlasovacími právy 
- V případě počtu evidovaných členů nad 60 osob pěti hlasovacími právy 
- Má-li kolektivní člen právní formu fyzické osoby - podnikatele, disponuje jedním 

hlasovacím právem v případě počtu evidovaných členů 5 a více  
Kolektivní členové s méně než pěti evidovanými členy se VH účastní pouze s hlasem 
poradním. Počet evidovaných členů se počítá ke dni konání VH. 
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Oddílový zástupce může právo zastupovat oddíl převést na jiného člena oddílu staršího 18 let 
plnou mocí. Plné moci mohou být určeny pouze pro zastupování na jednom zasedání VH a 
musí být předloženy nejpozději před začátkem konání VH. Členové Výkonného výboru jsou 
povinni zúčastnit se VH v minimálním počtu tří osob. Člen Výkonného výboru může na Valné 
hromadě hlasovat jako oddílový zástupce.  
Valná hromada je usnášeníschopná při účasti členů s většinou hlasovacích práv. Rozhodnutí 
Valné hromady je přijato většinou hlasů.  
 
5.2.2 Svolání Valné hromady 
Valná hromada je svolávána Výkonným výborem Czech Jump Rope. Mezi datem odeslání 
pozvánek a datem konání VH musí být minimálně 3 týdny. Součástí pozvánky na zasedání 
musí být datum, čas, místo konání a body programu.  
Řádná VH je svolávána písemnou elektronickou pozvánkou nejpozději do 12 měsíců od data 
poslední konané řádné VH. Na písemnou žádost nejméně dvou třetin členů Czech Jump Rope 
je výbor povinen svolat mimořádnou VH nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti.  
 
5.2.3 Průběh Valné hromady 
Podrobnější úprava průběhu zasedání VH může být upravena vnitřní normou.  
 
5.3 Výkonný výbor Czech Jump Rope 
Do působnosti Výkonného výboru (VV) náleží zejména: 

a. Přijímání členů, pozastavování členství, vylučování a vyškrtávání členů 
b. Řízení Czech Jump Rope a zabezpečování hlavní a vedlejší činnosti Czech Jump Rope 

v době mezi zasedáním Valné hromady 
c. Přijímání směrnic, nařízení a norem 
d. Rozhodování o dispozicích s movitým majetkem Czech Jump Rope 
e. Předkládání výsledku hospodaření VH a příprava podkladů pro zasedání a 

rozhodování VH 
f. Dohled nad dodržováním stanov a dalších norem Czech Jump Rope 
g. Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy, spolupráce s partnery a institucemi, 

jejichž je Czech Jump Rope členem nebo se kterými spolupracuje 
h. Rozhodování o sídle Czech Jump Rope 
i. Rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny stanovami do výlučné 

pravomoci VH.  
 
5.3.1  
Výkonný výbor Czech Jump Rope je pětičlenný. Tvoří jej prezident, dva viceprezidenti a dva 
členové výboru. Způsob volby výboru určuje volební řád. Volbu statutárního orgánu lze 
v odůvodněných případech provést i PER ROLLAM. Prezidenta a viceprezidenty volí Valná 
hromada přímo do jednotlivých funkcí. Funkční období výboru je tříleté (36 měsíců).  
 
5.3.2  
Výkonný výbor je statutárním orgánem Czech Jump Rope. Prezident, viceprezidenti a 
členové výkonného výboru jsou oprávněni jednat jménem Czech Jump Rope v provozních 
záležitostech samostatně Právní jednání za Czech Jump Rope činí členové Výkonného výboru 
vždy podpisem dvou svých členů, s uvedením svého jména a svojí statutární funce. Při 
jednání jsou vázáni rozhodnutím Valné hromady a Výkonného výboru. Výkonný výbor je 
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usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Výkonný výbor 
rozhoduje/přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů; v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta. Pro hlasování je možné využít i institutu 
korespondenčního či elektronického hlasování všech členů Výkonného výboru.  
 
5.3.3  
Členem VV může být jen fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. 
 
5.3.4 
VV rozhoduje ve shodě o všech záležitostech Czech Jump Rope, které nejsou svěřeny do 
působnosti Valné hromady. 
 
5.3.5 
Rezignuje-li člen VV, může ho VV nahradit kooptací do konce volebního období. Kooptace 
podléhá schválení VH na dalším zasedání.  
 
5.3.6 
Kandidáty do VV Czech Jump Rope mohou navrhovat pouze členové. Kandidáti musí být 
předloženi členům spolku nejpozději 14 dnů před zasedáním VH. Seznam kandidátů bude 
účastníkům VH rozeslán před zasedáním. Během VH může účastník VH navrhnout kandidáta 
i ústně, pouze ovšem v případě, že předem nebyl navržen takový počet kandidátů, kterým lze 
obsadit volené orgány. Při kompletní volbě na začátku volebního období je pořadí voleb 
následující: prezident, dva viceprezidenti, dva členové VV.  
V případě, že je voleno jedno obsazované místo a je navržen pouze jeden kandidát, je tento 
kandidát zvolen, získal-li nadpoloviční většinu hlasů. Pokud je vícero kandidátů, je zvolen 
kandidát, který dosáhne největšího počtu hlasů.  
 
5.4 Kontrolní komise 
 
5.4.1 Kontrolní komise (KK) dohlíží, jsou-li záležitosti Czech Jump Rope řádně vedeny a 
vykonává-li VV Czech Jump Rope činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně 
dalšími vnitřními předpisy Czech Jump Rope.  
 
5.4.2 Kontrolní komise má tři členy. Členství v KK není slučitelné s výkonem funkce 
statutárního orgánu, člena VV ani s výkonem funkce likvidátora.  
 
5.4.3 Funkční období KK je tříleté. 
 
5.4.4 Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu 
k orgánům Czech Jump Rope a členským subjektům Czech Jump Rope. 
 
5.4.5 Kontrolní činnost provádí KK na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze 
strany ostatních orgánů Czech Jump Rope či členských subjektů Czech Jump Rope. V rozsahu 
působnosti KK může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od 
ostatních orgánů Czech Jump Rope, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané 
záležitosti.  
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5.4.6 Do působnosti KK náleží zejména: 
a. Kontrola hospodaření Czech Jump Rope. 
b. Kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního 
rozpočtu či jiných veřejných rozpočtů. A to jak Czech Jump Rope, tak členským subjektům 
v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím Czech Jump 
Rope.  
 
5.4.7 Zjistí-li KK nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu VV a následně i VH na 
jejím nejbližším zasedání.  
 
 
5.5 Komise 
 
5.5.1 Vytváření a rušení komisí jako pomocných orgánů Czech Jump Rope, jmenování a 
odvolávání členů těchto komisí je v pravomoci Výkonného výboru Czech Jump Rope. 
 
5.5.2 Komise slouží za účelem rozvoje činnosti Czech Jump Rope v jednotlivých oblastech.  
 
5.5.3 Komise budou vytvářeny či rušeny dle potřeb Czech Jump Rope. Komise mohou být 
vytvářeny pro krátkodobé i dlouhodobé úkoly.   
 
 
Čl. 6 
NORMY CZECH JUMP ROPE 
 
6.1 Nejvyšší normou Czech Jump Rope jsou stanovy, které jsou všem ostatním normám 
nadřazeny. 
 
6.2 Normy Czech Jump Rope doplňují stanovy Czech Jump Rope a nesmí být v rozporu 
s žádnou částí stanov ani s v rozporu s rozhodnutími Valné hromady, mohou stanovy pouze 
doplňovat a upřesňovat.  
 
6.3 Normy vydává Výkonný výbor Czech Jump Rope. 
 
 
Čl. 7 
KOMUNIKACE 
 
7.1 Vzájemná oficiální komunikace mezi jednotlivými členy, složkami a orgány Czech Jump 
Rope probíhá prostřednictvím elektronické komunikace formou e-mailů, a to výhradně 
prostřednictvím poskytnutých oficiálních e-mailových adres v adresáři elektronického 
registračního systému Czech Jump Rope.  
 
7.2 E-mailem zaslaná norma či jiný předpis či oznámení je považováno za doručené den 
následující po odeslání. Den doručení se považuje za první den plynoucí lhůty.  
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7.3 Výkonný výbor si vyhrazuje právo požadovat od členů Czech Jump Rope zaslání předem 
určených dokumentů doporučenou poštou na oficiální adresu Czech Jump Rope.  
 
7.4 Dle rozhodnutí Výkonného výboru Czech Jump Rope je možné hlasovat per rollam, e-
mailem. Není-li v návrhu hlasování vyhlášeno jinak, probíhá hlasování po dobu 7 dnů od 
doručení návrhu. Hlasování per rollam se mohou zúčastnit ti, kteří by byli oprávněni hlasovat 
na fyzicky konaném hlasování. Pro platnost e-mailového hlasování se musí zúčastnit 
nadpoloviční většina členů orgánu, v případě hlasování Valné hromady, nadpoloviční většina 
oddílů – kolektivních členů. Pro přijetí návrhu musí návrh získat nadpoloviční většinu hlasů, 
není-li pro konkrétní hlasování určeno jinak. Hlasováním se rozumí souhlas, nesouhlas nebo 
zdržení se hlasování.  
 
Čl. 8 
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ 
 
8.1 Zdrojem majetku Czech Jump Rope jsou zejména: 
a. Členské příspěvky 
b. Příjmy dosahované v souvislosti s hlavní činností Czech Jump Rope, zejména v souvislosti 
s organizováním sportovní, tělovýchovné, vzdělávací a osvětové činnosti 
c. Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní 
d. Dotace a příspěvky ze státního rozpočtu, nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.  
e. Příspěvky a dotace zastřešujících či mezinárodních organizací 
f. Jiné poplatky členů 
g. Dary 
 
8.2 Všechny příjmy a výdaje spolku musí procházet účetnictvím. U všech jednotlivých 
položek musí být specifikován důvod platby. Nejméně jedenkrát ročně musí být účetnictví 
Czech Jump Rope kontrolováno kontrolní komisí, pokud je zřízena. Pro účely kontroly je 
Výkonný výbor povinen poskytnout členům Kontrolní komise součinnost a umožnit jim 
kontrolní činnost.  
 
8.3 Členské příspěvky, jejich výši a splatnost navrhuje Výkonný výbor Czech Jump Rope a 
schvaluje Valná hromada Czech Jump Rope.  
 
8.4 Majetek Czech Jump Rope je ve vlastnictví Czech Jump Rope jako celku. O převodech 
vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o 
všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonný výbor Czech Jump Rope. O veškerých 
dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje Valná hromada. 
 
8.5 Likvidace: V případě zrušení Czech Jump Rope bez právního nástupce bude provedena 
její likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje Valná hromada. Likvidační 
zůstatek po provedení likvidace může být použit k veřejně prospěšným cílům s tím, že 
přednostně bude nabídnut členům Czech Jump Rope. Jestliže Czech Jump Rope obdržel 
účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou 
částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto 
účelově vázaného plnění.  
 



 10 

Čl. 9 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tyto stanovy byly schváleny dne 6. 9. 2019 mimořádnou Valnou hromadou Czech Jump Rope 
a nabývají účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.   
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Martina Varkočková 
 
 
 
 
Ověřila: Mgr. Olga Kepková 


