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I.
NÁZEV, SÍDLO A POSTAVENÍ
1. Česká yoyo asociace o.s. (dále jen CYA) je nezávislé, dobrovolné a nepolitické
sdružení fyzických osob, které projevují trvalý zájem o rozvoj a propagaci
yoyování v České republice.
2. Asociace působí pod názvem “Česká yoyo asociace o. s.”, v mezinárodním styku
je používán anglický ekvivalent názvu „Czech Yoyo Association“. Užívaná zkratka
názvu je CYA.
3. CYA je nevládní a neziskové občanské sdružení s působností na celém území
České republiky
4. CYA je právnickou osobou a je ve smyslu zákona č. 83/1991 Sb. v platném znění
registrována Ministerstvem vnitra ČR.
5. Sídlem asociace je PRAHA 9, PSČ 198 00, Ocelářská 344/10.
6. CYA zastupuje a reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni.
7. CYA má právo používat státní symboly České republiky ve smyslu platné právní
úpravy.

II.
PŘEDMĚT ČINNOSTI A CÍLE ASOCIACE
1. Předmětem činnosti CYA je organizovat, řídit a propagovat yoyování v České
republice za účelem jeho soustavného rozvoje a přípravy kvalitní reprezentace.

2. Cílem činnosti CYA je rozvíjet, propagovat a vytvářet podmínky pro yoyování v
České republice a zajišťovat reprezentaci České republiky ve světě. Dále
prezentovat tyto sporty prostřednictvím organizovaných soutěžních a
propagačních akcí široké veřejnosti.
3. Pořádá a organizuje závody a soutěže v yoyování na území České republiky. Za
tímto účelem deleguje pravomoci potřebné k zajištění činnosti v dané oblasti na
subjekty dle svého uvážení. CYA má výhradní právo pořádat oficiální mistrovství
České republiky.
4. CYA se podílí na získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své
činnosti, reprezentace České republiky a přípravy na ni.
5. CYA může provozovat vlastní hospodářskou činnost pro získávání finančních a
hmotných prostředků na zabezpečení své činnosti.
6. CYA zajišťuje styky s mezinárodními organizacemi yoyování.
7. CYA zajišťuje propagaci yoyování v hromadných sdělovacích prostředcích.
8. CYA usiluje o vhodné podmínky pro rozvoj yoyování, popřípadě poskytuje
materiální zázemí reprezentaci, členům i nečlenům.

III.
ČLENOVÉ, JEJICH PRÁVA A POVINNOSTI
1. Členství v CYA je individuální a dobrovolné. Členem se může stát každá fyzická
osoba, která projeví zájem spolupůsobit při naplňování cílů CYA, odevzdá řádně
vyplněnou členskou přihlášku, která bude schválená Výkonnou radou, zaplatí ve
stanovené době vstupní členský příspěvek a souhlasí s těmito stanovami a
s usnesením orgánů CYA. Osoba mladší patnácti let tak může učinit jen se
souhlasem svého zákonného zástupce.
2. CYA je oprávněna vybírat od svých členů příspěvky, jejichž výši stanoví Výkonná
rada. Vybrané příspěvky i poplatky jsou majetkem CYA, která rozhoduje o jejich
použití.
3. Členové CYA mají tato práva:
a) účastnit se všech akcí pořádaných nebo zastřešených CYA a podílet se na
výhodách z členství vyplývajících
b) být informován o činnosti a hospodaření CYA, předkládat návrhy k její
činnosti a vyjadřovat se k práci jejích orgánů

c) navrhovat a volit zástupce do orgánů CYA
d) být volen do orgánů CYA
e) vystoupit z CYA
4. Členové CYA mají tyto povinnosti:
a) aktivně přispívat k naplňování cílů CYA, zastupovat a hájit její zájmy v
místě svého působení
b) realizovat úkoly vyplývající ze stanov resp. usnesení orgánů CYA
c) zaplatit do 30 dnů ode dne schválení členské přihlášky vstupní členský
příspěvek, event. platit příspěvky
5. Členství v CYA zaniká :
a) písemným vystoupením člena
b) vyloučením Valnou hromadou, dopustí-li se člen jednání, které je v rozporu
se stanovami CYA nebo je neslučitelné s členstvím v CYA
c) úmrtím člena,
d) zánikem CYA jako právnické osoby.
6. Valná hromada má právo jmenovat čestného člena, který má stejná práva a
povinnosti jako člen CYA, vyjma placení členských příspěvků.

IV.
ORGÁNY ASOCIACE
1. Orgány CYA jsou:
a) Valná hromada
b) Výkonná rada
c) Kontrolní komise
Nejvyšším orgánem CYA je Valná hromada. Mezi konáním Valných hromad je
tímto orgánem Výkonná rada. CYA může k plnění svých cílů zřizovat další
trvalé nebo dočasné orgány.
2. Valná hromada
2.1.
a) tvoří ji všichni členové CYA
b) o zasedání Valné hromady CYA informuje Výkonná rada členy CYA
minimálně jeden měsíc předem
c) mimořádná Valná hromada může být svolána na základě písemné žádosti
alespoň 1/3 členů CYA, do jednoho měsíce po podání žádosti
d) musí být svolána minimálně jednou ze rok
e) Valnou hromadu řídí předseda CYA, popřípadě jiný pověřený člen
f) schvaluje plán činnosti a rozpočet navržený Výkonnou radou
g) volí a odvolává členy Výkonné rady
h) rozhoduje o vyloučení člena asociace či jmenování

čestného člena CYA
i) rozhoduje o začlenění CYA do širšího organizačního rámce nebo
vystoupení z něj
j) projednává zprávy a závěry Výkonné rady popřípadě dalších jiných orgánů
k) mění stanovy asociace
l) rozhoduje o zrušení asociace, včetně vypořádání jejího majetku
m) se v bodech f-j tohoto odstavce usnáší prostou většinou, v bodech k) a l)
absolutní většinou hlasů
2.2.
a) VH je usnášeníschopná, pokud je na ní přítomna alespoň 1/3 ze všech
aktivních členů CYA.
b) Aktivním členem se na dané VH rozumí člen, který je členem některého
z volených orgánů CYA (VR, KK) a člen který na posledním MČR soutěžil
v mistrovské kategorii.
2.3.
a) Voleni mohou být pouze členi starší 15-ti let
b) Voleni na pozici předsedy VR a KK, jednatele a hospodáře mohou být
pouze členi starší 18-ti let.

3. Výkonná rada:
a) je volena Valnou hromadou.
b) funkční období je od data konání Valné hromady, na které byla Výkonná
rada zvolena, do data konání další Valné hromady.
c) po skončení své činnosti Výkonná rada předá agendu a materiál ve správě
CYA nově zvolené Výkonné radě do doby šesti týdnů.
d) musí mít alespoň 5 členů, ze kterých si volí předsedu, dále pak
místopředsedu, jednatele, hospodáře a sekretáře.
e) ustavující schůze Výkonné rady se musí konat do třiceti dnů po skončení
Valné hromady. Na ustavující schůzi zvolí členové Výkonné rady ze svého
středu předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře a sekretáře.
f) se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
g) řídí se platnými stanovami či usneseními Valné hromady.
h) je způsobilá se usnášet, pokud se jednání účastní nadpoloviční většina
všech členů.
i) do působnosti Výkonné rady patří vše, co dle těchto stanov nespadá do
působnosti jiného orgánu.
j) ve všech věcech, náležejících do její působnosti, se k přijetí platného
rozhodnutí Výkonné rady vyžaduje souhlas absolutní většiny členů.
k) ve věcech, které do působnosti Výkonné rady nespadají, se k přijetí
platného rozhodnutí vyžaduje souhlas 3/4 kvalifikované většiny jejích
členů.
l) nemůže-li předseda vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda
nebo jiný pověřený člen. V takovém případě je zastupující osoba
oprávněna podepisovat také písemnosti CYA na základě plné moci
podepsané dvěma členy Výkonné rady.

m) v případě, že počet členů Výkonné rady CYA poklesne pod počet
zvolený Valnou hromadou, má Výkonná rada CYA právo kooptovat
z členské základny CYA další členy. Kooptace podléhá dodatečnému
schválení nejbližší Valnou hromadou, kterou je Výkonná rada
povinna svolat do 60 dnů.
4. Kontrolní komise:
a) je volena Valnou hromadou na 2 roky
b) je tříčlenná a schází se dle potřeby, nejméně ale jedenkrát za tři měsíce
c) do její působnosti patří provádění kontroly a přezkoumávání ekonomických
a právních operací, realizovaných v rámci činnosti CYA
d) je povinna o závěrech ze své činnosti informovat Valnou hromadu
e) člen Kontrolní komise nemůže být zároveň členem Výkonné rady
5. Člen voleného orgánu CYA může před ukončením funkčního období rezignovat
na svou funkci. Rezignace musí být provedena písemně a doručena Výkonné
radě asociace.
6. Do prvního zasedání Valné hromady CYA jedná jménem asociace Přípravný
výbor, který má stejnou funkci jako Výkonná rada. Přípravný výbor sestává ze tří
členů.

V.
PRÁVNÍ POSTAVENÍ A HOSPODAŘENÍ
1. CYA je občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou - je právnickou
osobou. Má tedy způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na
sebe povinnosti. Má samostatnou majetkovou odpovědnost.
2.

Jménem CYA jedná předseda Výkonné rady nebo jiný jím pověřený člen
Výkonné rady. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, potom se k
jeho platnosti a účinnosti vyžaduje razítko a podpis nejméně dvou
oprávněných členů Výkonné rady, nebo jí písemně zmocněné osoby.
V případě Přípravného výboru se k jeho platnosti a účinnosti vyžaduje
razítko a podpis nejméně dvou jeho členů.

3.

Zdrojem příjmu CYA jsou:
a) vstupní členské příspěvky resp. poplatky
b) příjmy z vlastní sportovní a hospodářské činnosti
c) příspěvky ze státního rozpočtu
d) příspěvky od obcí, měst a krajů
e) dary a dědictví
f) příjmy z podnikání, pokud byla tato činnost Výkonnou radou schválena a
současně byly splněny zákonné podmínky k jeho provozování.

4.

Zásady financování a hospodaření CYA schvaluje a stanovuje Výkonná rada.

5.

Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje Výkonná rada.

VI.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Jakékoliv změny resp. doplnění těchto stanov musí mít písemnou formu a po
předepsaném schválení a vzetí na vědomí Ministerstvem vnitra ČR se stávají
jejich nedílnou součástí.
2. Výklad stanov je oprávněna provádět Výkonná rada.
3. Do řádného zvolení orgánů CYA jedná jejím jménem Přípravný výbor.
4. Pokud se Valné hromadě nepodaří podle jednacího řádu obsadit ani minimální
požadovaný počet míst ve Výkonné radě CYA a dosavadní členové Výkonné rady
(či Přípravného výboru) odmítnou nadále své funkce vykonávat, CYA se
rozpouští a zaniká.
5. Tyto stanovy nabyly účinnosti dnem 1. 8. 2007.

