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Registrační a evidenční řád Czech Jump Rope, z.s. 
 
Registrační a evidenční řád upravuje způsob přijímání členů do Czech Jump Rope a jejich 
evidenci.  
 

1. Druhy členství 
Členství v Czech Jump Rope se rozlišuje na:  

- Kolektivní - 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) 

- Evidované - 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. Evidovaným členem jsou i trenéři.  

- Individuální - fyzická osoba bez příslušnosti k členskému sportovnímu klubu či 
oddílu 

- Přidružené - 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 

- Čestné - fyzická osoba, která se významnou měrou zasadila o rozvoj sportu jump 
rope (rope skipping) 
 

2. Vznik členství 
Členství vzniká potvrzením přihlášky o členství v Czech Jump Rope Výkonným výborem 
Czech Jump Rope a zaplacením členských příspěvků.  
 
3. Proces registrace nových členů 
3.1 Zájemce o členství vyplní elektronický registrační formulář na www.czechjumprope.cz 
v následujícím rozsahu: 

a. kolektivní a přidružení členové - právnické osoby: název, IČ, sídlo, kontaktní 
osoba, telefon a e-mail kontaktní osoby,  

b. evidovaní členové: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, příslušnost 
ke kolektivnímu členovi 

c. individuální, čestní členové a přidružení členové - fyzické osoby: jméno a 
příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, telefon a e-mail 

Evidované členy registruje kontaktní osoba kolektivního či přidruženého člena. Registrace 
kolektivního člena bez evidovaných členů je přípustná. Neúplná registrace bez dodání 
všech povinných údajů nebude akceptována. 

Každý zájemce – fyzická osoba o členství v Czech Jump Rope podáním přihlášky souhlasí 
se zavedením údajů do evidence členů. Každý zájemce – kolektivní 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.  

http://www.czechjumprope.cz/
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3.2 Osoba pověřená vedením evidence členů ověří správnost a platnost údajů v 
obchodním/spolkovém rejstříku, příp. i z jiných dostupných zdrojů. Následně zašle všem 
členům Výkonného výboru (VV) informaci o registraci nových členů. Výkonný výbor poté 
hlasuje, zda potvrzuje přihlášku o členství, hlasování může proběhnout elektronicky.  
 
3.3 V případě potvrzení přihlášky o členství osoba pověřená vedením evidence členů 
potvrdí členovi přihlášku a poskytne členovi podklady pro úhradu členských příspěvků. 
V případě nepotvrzení přihlášky o členství osoba pověřená vedením evidence členů 
informuje zájemce o členství o jeho nepřijetí.   
 
3.4 Nově přijatý člen je povinen uhradit předepsané členské příspěvky do 14 dní od 
potvrzení registrace, jinak registrace pozbude platnosti. Osoba pověřená vedením 
evidence členů může v odůvodněných případech posunout dobu splatnosti příspěvků.  
 
4. Evidence členů 
4.1 Evidenci registrovaných členů provádí průběžně pověřená osoba. Evidence je vedena 
v elektronické podobě. U členů se eviduje: 

a. kolektivní a přidružení členové: název/jméno, IČ, sídlo, kontaktní osoba, 
telefon a e-mail kontaktní osoby, typ členství, datum vzniku členství, datum 
zániku členství; u kolektivních členů dále počet evidovaných členů 

b. evidovaní členové: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, příslušnost 
ke kolektivnímu členovi, datum vzniku členství, datum zániku členství, datum 
úhrady posledního členského příspěvku 

c. individuální a čestní členové: jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, 
telefon a e-mail, datum vzniku členství, datum zániku členství, datum úhrady 
posledního členského příspěvku 

Každému registrovanému členu (bez ohledu na typ členství) bude přiděleno unikátní 
evidenční číslo. Toto číslo bude použito jako variabilní symbol pro úhradu členských 
příspěvků. 
 
4.2 Registrovaní členové jsou povinni informovat osobu pověřenou vedením evidence o 
změnách povinných údajů (definovány v bodě 3.1) kdykoliv během kalendářního roku. Za 
evidované členy změny oznamuje kontaktní osoba kolektivního či přidruženého člena. 
 
4.3 Registrovaní členové budou vždy v září vyzváni osobou pověřenou vedením evidence, 
aby v elektronické podobě zaslali do 30. 9. každého kalendářního roku aktuální údaje o 
evidovaných členech. Osoba pověřená vedením evidence následně poskytne informace 
za účelem provedení platby členských příspěvků  
 
4.4 S evidovanými údaji fyzických osob bude nakládáno v souladu s Obecným nařízením o 
ochraně osobních údajů (GDPR), jak je popsáno v interní normě. Všichni členové VV jsou 
povinni s údaji nakládat v souladu s platnou s legislativou. 
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5. Členské příspěvky 
5.1 Výše členských příspěvků je stanovena na: 

 200 Kč pro individuální členy 

 100 Kč pro evidované členy a přidružené členy - fyzické osoby 
na rok. Výše členských příspěvků může být upravena rozhodnutím Valné hromady.  

 
5.2 Členské příspěvky hradí: 

a. evidovaní členové, tedy členové oddílů, kteří jsou kolektivními nebo 
přidruženými členy Czech Jump Rope 

b. individuální členové 
c. přidružení členové - fyzické osoby 

Kolektivní členové, přidružení členové - právnické osoby a čestní členové Czech Jump 
Rope členské příspěvky nehradí.  
 
5.2 Členské příspěvky hradí za evidované členy hromadně kolektivní nebo přidružený 
člen.  
 
5.3 Roční členství v Czech Jump Rope trvá standardně od 1. 10. běžného roku do 30. 9. 
následujícího roku. Splatnost členského příspěvku  je do 1.10.. každého roku. V případě 
počátku členství v průběhu roku, je příspěvek splatný do 14 dní od potvrzení členství a 
tento příspěvek platí pro období do 30. 9.  
 
5.4 Při ukončení členství z jakéhokoliv důvodu se uhrazené členské příspěvky nevrací, a 
to ani částečně.  
 
 
Přechodná ustanovení 
 
Změna ve výši a termínech placení členských příspěvků se v roce 2019 týká pouze členů, 
jejich členství vzniklo před 1. 2. 2019. Ostatních členů se týká počínaje rokem 2020. 
 
Tento Registrační a evidenční řád byl schválen Výkonným výborem Czech Jump rope dne 
6. 9. 2019. 
 
 


