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Czech Jump Rope, z.s.  

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2021 
 

I. Základní informace  

 

Název organizace: Czech Jump Rope, z.s.  

Sídlo: Langweilova 694, 198 00 Praha 9  

IČO: 07647476  

Spisová značka: L 71189 vedená u Městského soudu v Praze  

 

Složení Výkonného výboru k 31.12.2021:  

Martina Varkočková ve funkci prezidenta  

Olga Kepková ve funkci viceprezidenta  

Petra Jeřábková ve funkci viceprezidenta  

Jan Dostál ve funkci člena Výkonného výboru  

Šárka Plazzerová ve funkci člena Výkonného výboru  

 

Kontrolní komise:  

Pavla Korábová ve funkci předsedy Kontrolní komise 

Jana Štefanová ve funkci člena Kontrolní komise 

Anna Nývltová ve funkci člena Kontrolní komise 

 

Technická komise:  

Anežka Bočková ve funkci předsedy Technické komise 

Michal Trojan ve funkci člena Technické komise 

Tereza Lavičková ve funkci člena Technické komise 

Petra Jeřábková ve funkci člena Technické komise 

 

 

II. Zpráva o činnosti  
 

Czech Jump Rope v roce 2021 pokračoval systematicky ve své činnosti a plnění vytyčených 

dlouhodobých cílů. První polovina roku byla ještě výrazně ovlivněna pandemií Covid-19, takže došlo 

opět ke zrušení plánovaných akcí – workshopu i Mistrovství ČR. 
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Pro udržení práce a zájmu v rámci komunity se zorganizovalo opět online setkání zástupců českých 

týmů, kde jsme diskutovali aktuální otázky a plány. Online proběhlo i několik webinářů a setkání 

pořádaných mezinárodními organizacemi, kde se zúčastnili zástupci Czech Jump Rope. 

 

Významným úspěchem prvního pololetí je získání akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurz Trenér 

rope skippingu – první termíny kurzu byly vypsány již na léto 2021. V tomto období se rovněž naši 

členové účastnili volby zástupců sportovců do nově vzniklé Athlete Council světové organizace IJRU. 

 

Druhé pololetí bylo již ve znamení plné aktivity jak svazu, tak členských týmů: 

- byly vypsány dva termíny jednodenního semináře pro trenéry 

- byl vypsán podzimní běh akreditovaného kurzu Trenér rope skippingu 

- proběhlo Mistrovství ČR v Praze 

- tým Rebels O.K. uspořádal čtvrtý ročník mezinárodní soutěže Rebelstyle Competition 

- tým Astra Klánovice zorganizoval tradiční soutěž Klánovice Christmas Jump 

Na mezinárodních soutěžích reprezentovali závodníci Českou republiku na Virtuálním mistrovství 

světa (8. místo v disciplíně Single Rope Team Freestyle, ženy, 16+) a na ERSO Show Contest 

v belgickém Mechelenu (12. místo). Czech Jump Rope rovněž poskytlo pro Virtuální mistrovství světa 

tři rozhodčí.   

 

Řádná Valná hromada Czech Jump Rope proběhla rovněž na podzim – po tříletém funkčním období 

se volilo nové složení Výkonného výboru a poprvé také Kontrolní komise, která v tomto roce zahájila 

svou činnost. Valná hromada schválila Etický kodex a aktualizované znění Bodového systému Czech 

Jump Rope pro nominace. 

Zástupci Czech Jump Rope se účastnili Valné hromady IJRU, kde byl mj. projednán protest ČRSA proti 

přijetí Czech Jump Rope do IJRU. Hlasováním členů IJRU byl tento protest zamítnut. 

V návaznosti na rozhodnutí Valné hromady IJRU přijala Evropská rope skippingová organizace 

(ERSO) přihlášku Czech Jump Rope, který se tak stal prozatímním členem této kontinentální 

organizace, která je zástupcem IJRU pro Evropu. 

Prozatímní členství v IJRU i ERSO platí i v následujícím roce, kdy bude cílem Czech Jump Rope opět 

usilovat o uznání rope skippingu Českým olympijským výborem. 

 

Členská základna se v roce 2021 jen lehce rozrostla – důvodem byly především obtíže členských 

týmů při obnovování činnosti po nuceném útlumu v době pandemie. Abychom týmy v jejich snažení a 

náboru nových členů podpořili, rozhodl Výkonný výbor o bezplatném prodloužení členství u 

stávajících členů o jeden rok. Výpadek příjmů z členských příspěvků je uhrazen z kladného výsledku 

hospodaření.  
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III. Zpráva o hospodaření  

 

Příjmy v roce 2021 tvořily: 

• členské příspěvky ve výši 9 tis. Kč 

• příjmy ze startovného na soutěžích ve výši 71 tis. Kč 

(zahrnuje i přijaté startovné českých reprezentantů placené organizátorům mezinárodních 

soutěží) 

 

Výdaje v témže období sestávaly z:  

• nákladů na pořádané akce ve výši 52 tis. Kč 

• nákladů na administrativní úkony, provoz webových stránek a propagaci 6 tis. Kč 

• členských poplatků v mezinárodních organizacích ve výši 3 tis. Kč 

 

Členové Výkonného výboru nepobírali za výkon funkce a činnost pro Czech Jump Rope žádné finanční 

odměny ani náhrady výdajů. 

Spolek nečerpal pro svou činnost žádné dotace a neobdržel žádné sponzorské příspěvky ani jiné 

finanční či věcné dary. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 19 tis. Kč bude použit na hlavní činnost spolku v následujícím 

období.  

 

Zpráva o činnosti a hospodaření byla schválena Výkonným výborem spolku.  

 

Sestavila: Ing. Petra Jeřábková, 10. 3. 2022  

 

Za Výkonný výbor:  

 

Ing. Martina Varkočková 

Prezident Czech Jump Rope 


