Organizační struktura k 31. 12. 2009:
Výkonná rada
• Jan Kordovský - předseda
• Adam Gaszczyk
• Ondřej Šedivý
• Marek Němeček
• Jan Novotný
Kontrolní komise
• Jan Pelant
• Rudolf Mašek
• Jan Sapožnikov
Valná hromada
Hospodaření k 31.12.2009:
BĚŽNÝ CHOD
Příjmy
Členství, tělocvična, exhibice .......................................................................................16 000,00 Kč
Podpora ze Švýcarska na EYYC .................................................................................. 16 637,00 Kč
CELKEM ......................................................................................................................32 637,00 Kč
Výdaje
Tělocvična (jaro 09) ...................................................................................................... -4 500,00 Kč
Hosting + domeny ......................................................................................................... -1 642,00 Kč
Kanc. potř. a ostatní ...................................................................................................... -4 088,00 Kč
Exhibice - členi ............................................................................................................. -2 000,00 Kč
Vedení účtu a poplatky .................................................................................................. -1 061,00 Kč
CELKEM .................................................................................................................... -13 291,00 Kč
AKCE V ROCE 2009
PYYP 2009
Příjmy (startovné) ...........................................................................................................2 050,00 Kč
Výdaje (nájem+ceny+OSA) ..........................................................................................-4 531,00 Kč
CELKEM ...................................................................................................................... -2 481,00 Kč
YYMČR 2009
Příjmy (startovné + prodej) .......................................................................................... 44 210,00 Kč
Příjmy (sponzoři - peníze) .............................................................................................. 7 000,00 Kč
Výdaje (nájem+ceny) .................................................................................................. -17 092,00 Kč
Výdaje (kanc. material, tisk) ......................................................................................... -3 033,00 Kč
Výdaje (OSA) .................................................................................................................. -666,00 Kč
Výdaje (trika, letáky, buttonky) .................................................................................. -16 988,00 Kč
CELKEM ......................................................................................................................13 431,00 Kč
Česká Yoyo Asociace o.s. hospodařila v roce 2009 podle předpokládného a schváleného rozpočtu
a nacházela se tedy v plusových číslech. Celkový přebytek hospodaření CYA za rok 2009 činí
30 296,-Kč. Rozdíl této částky od částky schválené v rozpočtu (8 000,-Kč) je dán neočekávaným

příspěvkem na EYYC ze Švýcarska již během účetního období 2009. Tyto peníze byly samozřejmě
na EYYC použity a reálný přebytek hospodaření tak činí 14 298,-Kč.
Čistý příjem z největší akce pořádané CYA - Yoyo mistrovství ČR 2009 činí 13 431,-Kč.
Celkový příjem z Yoyo mistrovství ČR činil 51 210,-Kč a celkové výdaje za Yoyo mistrovství ČR
2008 činily 37 779,-Kč.
Všechny příjmy a výdaje CYA jsou doložitelné doklady, smlouvami a fakturami. Příjmy CYA
vznikly vlastní činností asociace a sponzorskými dary, přímo určenými pro dané události a soutěže
organizované a spoluorganizované CYA.
Pro CYA o.s. zpracoval
Ondřej Šedivý, člen VR

Příloha č.2:
Návrh na změnu stanov CYA o.s.
1) Změna názvu zpět na “Česká yoyo asociace” (tzn. bez “o.s.”)
- změna původně proběhla, protože to vyžadoval zákon o sdružovaní osob, zrušeno poslední
novelou.
- změna ve všech odstavcích kde je momentálně název s “o.s.”, tzn. čl. I odst. 1., 2.
2) Úprava adresy - máme ve stanovách špatné PSČ
- máme ve stanovách špatné PSČ u adresy sídla - je vhodné opravit.
- změna v čl. I odst. 5. na “5) Sídlem asociace je Ocelářská 344/10, PRAHA 9, PSČ 190 00.”
3) Zrušení konkretních funkcí ve VR, zůstane jen předseda a místopředseda
- z dlouhodobé zkušenosti nemé přesné rozdělení funkcí velký význam, fungování na bázi
rozdělování úkolů je efektivnější. Případné znovuzavedení funkcí v budoucnu stačí zanést jen do
vnitřního řádu.
- změna v čl. IV, odst. 2.3., bod b) na:
“b) pozici předsedy VR a KK a místopředsedy VR mohou zastávat pouze členi starší 18-ti let.”
- změna v čl. IV, odst. 3., body d), e) na:
“d) má ideálně 5 členů, minimálně pak 3 členy, ze kterých si volí předsedu a místopředsedu.”
“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 a místopředsedu.”
4) Snížení minimálního počtu členů ve VR na 3, ale zachování ideálního počtu 5
- jde o kosmetickou změnu, která by měla v budoucnu zabránit obstrukcím v případě personální
krize
- změna v čl. IV, odst. 3., bod d) na:
“d) má ideálně 5 členů, minimálně pak 3 členy, ze kterých si volí předsedu a místopředsedu.”
5) Přidání bodu k působnosti VR v příadě krize se svoláním usnášeníschopné VH
- to samé jako bod 4).
- změna v čl. IV, odst. 3., přidání bodu n):
“n) Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 3 měsíců nesejde
usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci Výkonná rada.”
6) Odstranění nepotřebných odstavců v čl. VI
- kosmetická úprava, odstranění přípravného výboru ze stanov.
- změna v čl. VI, odstranění odst. 3.

Příloha č. 3
Navrhovaný rozpočet České yoyo asociace o.s. (CYA) pro rok 2010
BĚŽNÝ CHOD
Předpokládané příjmy
Členské příspěvky .......................................................................................................... 7,000.00 Kč
Tělocvična (jaro 10, podzim 10) .................................................................................. 10,000.00 Kč
Ostatní (prodej, exhibice) .............................................................................................. 4,000.00 Kč
CELKEM ..................................................................................................................... 21,000.00 Kč
Předpokládané výdaje
Výhody členů ............................................................................................................... -3,000.00 Kč
Zimní tělocvična (podzim 09, jaro 10, podzim 10) .................................................... -16,500.00 Kč
Kancelářské potřeby, hosting, další .............................................................................. -6,000.00 Kč
CELKEM .................................................................................................................... -25,500.00 Kč
Příspěvek na výjezd na WYYC .................................................................................. -25,000.00 Kč

EYYC 2010 (hrubý výsledek)
Výdaje ...................................................................................................................... -174,293.00 Kč
Příjmy ........................................................................................................................ 204,000.00 Kč
Odečet sp. daru ve 12/2009 ........................................................................................ -16,637.00 Kč
CELKEM ..................................................................................................................... 13,070.00 Kč

PYYP 2010
Výdaje (nájem, ceny, OSA) .......................................................................................... -2,500.00 Kč
Příjmy (startovné) .......................................................................................................... 2,500.00 Kč

YYMČR 2010
Příjmy (startovné, prodej, sponzoři) ............................................................................ 60,000.00 Kč
Výdaje (nájem, ceny, OSA) ........................................................................................ -20,000.00 Kč
Výdaje (letenka) ......................................................................................................... -10,000.00 Kč
Výdaje (trika, materiál) .............................................................................................. -20,000.00 Kč

Předpokládaný příjem hospodaření CYA pro rok 2009 činí: ....................................... 96,570.00 Kč
Předpokládané výdaje hospodaření CYA pro rok 2009 činí: ................................... -103,000.00 Kč
Předpokládaný přebytek hospodaření CYA pro rok 2009 tedy činí:............................. -6,430.00 Kč

