
 
Český svaz mariáše 

www.marias.cstv.cz 

 

 

Stanovy 
 
 

Článek I. Základní ustanovení 
 

1. Ustanovuje se Český svaz mariáše, občanské sdružení (dále jen Svaz), IČ: 47720956 se 
sídlem Voskovcova 1130/26, Praha 5, PSČ 152 00. 

2. Cílem Svazu je zastřešovat, podporovat a rozvíjet organizované soutěžení ve všech 
známých druzích karetní hry mariáš a zasazovat se o co největší rozšíření této hry jako 
plnohodnotného, samostatného sportovního odvětví v kategorii duševních sportů. 
Působnost Svazu je na celém území České republiky. 

3. Pro potřeby šíření informací Svaz zřizuje internetové stránky, přičemž jakákoliv informace 
je uvedením na těchto stránkách považována za zveřejněnou. Pro účely komunikace Svaz 
stanovuje korespondenční adresu a adresu elektronické pošty. 

 
Článek II. Příslušnost ke Svazu 

 
1. Svaz je založen na principu dobrovolného členství.  
2. Členství vzniká na základě přihlášky, která může být podána písemnou nebo elektronickou 

formou, a to ke dni vystavení Členského průkazu. Novému členovi je přiděleno jedinečné 
registrační číslo. Členský příspěvek dle odst.6 je splatný ke dni vystavení členského 
průkazu. 

3. Členem Svazu se mohou stát fyzické osoby starší 15 let. 
4. Svaz je oprávněn požadovat po zájemci o členství sdělení osobních údajů včetně rodného 

čísla, resp. jiného osobního identifikačního čísla či data narození u cizinců.  
5. Každý člen je povinen jedenkrát ročně uhradit členský příspěvek v minimální výši 

stanovené příslušným orgánem Svazu. Po uhrazení členského příspěvku získává na daný 
rok statut tzv. aktivního člena. Svaz je oprávněn stanovit zvýšený minimální roční příspěvek 
těm členům, kteří odmítli sdělit svoje rodné číslo, přičemž částka, o kterou se členský 
příspěvek zvyšuje, nesmí být větší, než poslední známá přiznaná roční dotace od Českého 
svazu tělesné výchovy (dále jen ČSTV) připadající na jednoho člena se známým rodným 
číslem vykazovaného v období, za které byla přiznána. 

6. Svaz si vyhrazuje právo odmítnout přijmout za člena osobu, u které má důvodné 
podezření, že její příslušnost ke Svazu by mohla poškodit jeho dobré jméno či jeho vlastní 
zájmy. Odmítnutí sdělit osobní údaje, zejména rodné číslo, nesmí být důvodem pro 
nepřijetí za člena. 

7. Člen Svazu má právo  
(a) účastnit se všech akcí pořádaných Svazem nebo pod záštitou Svazu s výjimkou akcí 

označených jako akce pouze pro zvané, 
(b) sdružovat se v družstvech do těchto soutěží přihlášených, přičemž člen figurující na 

soupisce takového družstva je považován za člena sdruženého, 
(c) prostřednictvím stanoveného mechanismu volit a být volen do orgánů Svazu, 
(d) být přítomen jednáním orgánů Svazu, 
(e) Způsoby uvedenými v čl.I, odst.3 získávat informace o činnosti Svazu včetně výsledků 

jednání orgánů Svazu. 
8. Členství zaniká 

(a) písemným projevem vůle člena vystoupit ze Svazu, 
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(b) naplněním skutkové podstaty takového provinění proti vnitřním řádům Svazu, za které 
je jako sankce stanovena doživotní diskvalifikace, 

(c) zbavením členství. Pro zbavení členství platí přiměřeně ustanovení článku II., 
odstavce č.6., 

(d) úmrtím 
 

Článek III. Organizační řád a orgány Svazu 
 
1. Svaz vydává Organizační řád, jehož obsahem je: 

(a) podrobná úprava pravomocí orgánů definovaných Stanovami, 
(b) způsob, jakým jsou tyto orgány naplňovány, jak jednají a jak rozhodují, 
(c) definice vnitřního uspořádání Svazu, 
(d) ustanovení nižších orgánů Svazu, jejich pravomocí a pravidel jejich fungování 
(e) definice dokumentů vydávaných nižšími orgány Svazu 

2. Svaz ustanovuje tyto vrcholné orgány: 
(a) Konference delegátů 
(b) Předsednictvo 
(c) Smírčí komise 
(d) Revizní komise 

3. Z jednání každého orgánu Svazu se pořizuje zápis. 
4. Osoby, které jsou dle Stanov oprávněny jednat jménem Svazu, obdrží za účelem 

prokazování svého oprávnění vůči třetím osobám jmenovací dekret nesoucí otisk kulatého 
razítka a podpisy alespoň nadpolovičního počtu členů Předsednictva. 

5. Vzor kulatého razítka: 
 
 

 
Vzor otisku 

 
Článek IV. Konference delegátů 

 
1. Konference delegátů je vrcholným orgánem Svazu, který 

(a) rozhoduje o podobě Stanov a Organizačního řádu Svazu, 
(b) volí a odvolává členy Předsednictva a Revizní komise, 
(c) schvaluje zprávy Předsednictva týkající se působení Svazu v uplynulém období, 

zejména Zprávu o činnosti, Zprávu o členské evidenci a Zprávu o hospodaření 
společně s návrhem rozpočtu, 

(d) rozhoduje o dalších bodech zařazených na program jednání. 
2. Konference delegátů není oprávněna rozhodovat o podobě jiných dokumentů Svazu, než 

dokumentů dle odstavce č.1, bodu (a). 
3. Konference delegátů se schází jednou ročně, a to vždy před zahájením nového ročníku 

celoročních soutěží pořádaných Svazem. Pozvánka na Konferenci delegátů musí být 
zveřejněna ve lhůtě stanovené Organizačním řádem a musí obsahovat datum a čas 
konání, místo konání a program jednání. 
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4. Každé družstvo přihlášené do kterékoliv celoroční soutěže pořádané Svazem (dále jen 
Družstvo) má právo na Konferenci delegátů vyslat zástupce z řad svých sdružených členů 
v počtu dle Organizačního řádu, z nichž každý disponuje jedním hlasovacím a volebním 
mandátem (dále je Delegáti). Nesdružený člen se může zúčastnit jako Delegát pouze 
v případě, že další tři nesdružení členové mu prokazatelným způsobem vyjádřili podporu, 
přičemž každý nesdružený člen může svoji podporu vyslovit pouze jednou.  

5. Mimořádnou konferenci delegátů lze svolat, požádá-li o to ze stejného důvodu více než 
jedna třetina aktivních členů. Mimořádná konference delegátů má pravomoc rozhodovat 
pouze ve věci, která byla uvedena jako důvod pro svolání. 

6. Konference delegátů nebo Mimořádná konference delegátů je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných Delegátů a rozhoduje vždy jejich prostou většinou. 

 
Článek V. Předsednictvo 

 
1. Předsednictvo Svazu zastává následující činnosti: 

(a) rozhoduje v provozních záležitostech Svazu, 
(b) zastřešuje organizaci soutěží, 
(c) reprezentuje Svaz vůči externím subjektům, 
(d) zajišťuje financování činnosti Svazu  a rozhoduje o výši členských příspěvků, 
(e) rozhoduje o užití finančních prostředků Svazu, 
(f) rozhoduje o nepřijetí člena, resp. o zbavení členství, 
(g) vypracovává zprávy o působení Svazu za uplynulé období, 
(h) svolává Konferenci delegátů nebo Mimořádnou konferenci delegátů a vypracovává 

pro ni program jednání, 
(i) zřizuje a osazuje komise při Předsednictvu, 
(j) bere na vědomí výsledky rozhodnutí nižších orgánů, 
(k) je nejvyšší odvolací instancí v případě nesouhlasu člena s rozhodnutím některého 

z orgánů Svazu. 
2. Předsednictvo má stálé a nestálé členy v počtech dle Organizačního řádu. Stálí členové 

jsou voleni Konferencí delegátů na období 3 let, nestálí členové jsou delegováni dle 
Organizačního řádu. 

3. Volby stálých členů Předsednictva jsou maximálně dvoukolové. První kolo probíhá tajnou 
volbou a za člena Předsednictva je zvolen ten kandidát, který obdržel alespoň polovinu 
volebních hlasů přítomných Delegátů. Jestliže v prvním kole nebyl zvolen předepsaný 
počet členů Předsednictva, volí se chybějící členové v druhém kole aklamací.  Volba 
v druhém kole probíhá tak, že Delegáti postupně hlasují o kandidátech, kteří nebyli zvoleni 
v kole prvním, počínaje kandidátem s nejvyšším počtem získaných volebních hlasů, a to až 
do naplnění předepsaného počtu členů Předsednictva. Kandidát, pro něhož se vysloví 
alespoň polovina přítomných Delegátů, je zvolen za člena Předsednictva. 

4. Z řady stálých členů Předsednictvo volí Předsedu a jmenuje Prvního místopředsedu a 
Hospodáře.  

5. Vůči třetím osobám je jménem Svazu oprávněn jednat samostatně Předseda, nebo První 
místopředseda společně s dalším členem. Hospodář je oprávněn jednat samostatně ve 
věcech přímo souvisejících s výkonem jeho funkce. 

 
Článek VI. Smírčí komise 

 
1. Smírčí komise je orgánem Předsednictva, jehož úkolem je řešit odvolání členů proti 

rozhodnutí některého z nižších orgánů Svazu. 
2. Smírčí komisi tvoří nestálí členové Předsednictva plus její předseda. Předsedou smírčí 

komise se automaticky stává První místopředseda Předsednictva. 
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3. Smírčí komise jedná výhradně na základě písemného odvolání a rozhoduje prostou 
většinou všech svých členů. Proti jejímu rozhodnutí je možno podat odvolání 
k Předsednictvu. 

 
Článek VII. Revizní komise 

 
1. Revizní komise je nezávislým orgánem,  jehož úkolem je dohlížet nad provozní , činností 

Svazu, zejména nad jeho hospodařením. 
2. Revizní komise má právo kdykoliv nahlížet do veškeré účetní dokumentace Svazu, 

provádět kontrolu proti skutečnému stavu, požadovat po Hospodáři vysvětlení a ukládat mu 
opatření k nápravě. Pro potřeby Konference delegátů je povinna vyhotovit Revizní zprávu 
za uplynulé účetní období. 

3. Revizní komisi tvoří lichý počet členů Svazu volených Konferencí delegátů na dobu 3 let. 
Přesný počet stanovuje Organizační řád. Pro potřeby voleb se použijí přiměřeně 
ustanovení o volbě členů Předsednictva. Členství v Revizní komisi je neslučitelné 
s členstvím v kterémkoliv jiném voleném orgánu Svazu. 

4. Revizní komise rozhoduje vždy prostou většinou všech členů. Ze své řady si volí předsedu, 
který ji reprezentuje vůči ostatním orgánům Svazu a členské základně. 

 
Článek VIII. Hospodaření Svazu 

 
1. Svaz je neziskovou organizací hospodařící na základě vyrovnaného rozpočtu. Pro 

překlenutí dočasného nedostatku peněžních prostředků na zajištění řádného chodu je ale 
oprávněn od svých členů přijímat krátkodobé půjčky se splatností do 1 roku.  

2. Příjmy Svazu tvoří zejména členské příspěvky, startovné, sponzorské dary a dotace. 
3. Výdaje Svazu tvoří zejména nákupy věcných cen pro úspěšné účastníky soutěží 

pořádaných Svazem nebo pod záštitou Svazu, pořadatelské výdaje, dotace pořadatelům 
akcí a provozní režie Svazu. 

4. Svaz není oprávněn poskytovat ze svého majetku půjčky s výjimkou bezúročných 
krátkodobých půjček členům Svazu za účelem krytí výdajů na uspořádání akcí pod záštitou 
Svazu. V provozních záležitostech je oprávněn poskytovat zálohy. 

5. Členům orgánů Svazu nenáleží za jejich činnost žádná finanční odměna ani náhrada 
výdajů, nerozhodne-li Předsednictvo jinak. 

 
Článek IX. Ochrana osobních údajů 

 
1. Svaz čestně prohlašuje, že veškeré sdělené osobní údaje budou použity výhradně za 

účelem členské evidence a vnitrosvazové komunikace.  
2. Rodné číslo, adresa (trvalá i korespondenční) a telefonní číslo/čísla jsou trvale k dispozici 

pouze Správci členské základny, Sekretáři a členům zastávajícím obdobné funkce 
v nižších orgánech Svazu. 

3. Jméno a příjmení, registrační číslo člena a elektronická adresa jsou volně šiřitelné údaje, 
jsou-li rozšiřovány v souvislosti s naplňováním cílů Svazu dle čl.I, odst.2. Svaz nenese 
žádnou odpovědnost za jejich případné následné zneužití třetí osobou. 

4. Za účelem získání dotace od ČSTV je Svaz výslovně oprávněn v požadované struktuře 
této instituci sdělovat osobní údaje členů, včetně jejich rodného čísla. 

5. Sdělením osobních údajů člen vyslovuje svůj souhlas s podmínkami jejich užití dle Stanov.  
6. Osoby zvolené nebo jmenované do orgánů svazu implicitně souhlasí s tím, že jejich osobní 

údaje, s výjimkou rodného čísla, budou mezi nimi vzájemně k dispozici. 
 

 

Tyto Stanovy jsou byly schváleny Konferencí delegátů dne 10.1.2009 a s okamžitou platností 
nahradily Stanovy ze dne 6.1.2007. 


