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INFORMACE PREZIDIA SČP Č. 1 PRO POTÁPĚČSKÉ KLUBY SČP  
 

STRUČNĚ – JEDNODUŠE - PŘEHLEDNĚ 
Nový občanský zákoník (NOZ) a potápěčské kluby Svazu českých potápěčů 

 
Vážení kolegové potápěči, členové klubů sdružených ve Svazu českých 
potápěčů. V SČP je ve 159 klubech celkem 6517 členů, z toho 1116 dětí a 
mládeže.     Prezidium SČP s plnou odpovědností spolupracuje se státními orgány 
a orgány veřejné správy a dalšími institucemi na bezproblémové změně 
vyplývající z nového občanského zákoníku pro naši svazovou a klubovou činnost.  
S tím souvisí i potřeba základních informací o změnách – tyto informace vám 
postupně poskytneme: 

1. NOZ ruší zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zcela jej nahrazuje. Od 1. 1. 

2014, se tak z občanských sdružení staly spolky (tj. Svaz českých potápěčů) a z jeho 

organizačních jednotek (tj. potápěčských klubů) pobočné spolky. Ale změna 

z občanských sdružení na spolky a pobočné spolky proběhla automaticky, k tomu 

nebylo třeba žádné naší aktivity! Musíme si však tj. SČP i kluby dle NOZ přizpůsobit 

některé organizační záležitosti, zejména stanovy, případně další interní předpisy a 

zásady činnosti. K tomu máme tříletou zákonnou lhůtu. 

2. Evidence občanských sdružení tj. nyní spolků a pobočných spolků přešla automaticky 

z Ministerstva vnitra ČR na spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy. Viz  

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma 

3. Právní úprava spolků má ustanovení dispozitivní (tj. lze si určit vlastní pravidla např. ve 

stanovách o organizaci spolku) a ustanovení kogentní (tj. „povinná“ např. ustavení a 

vznik spolku, ochrana členů spolku, apod.). Podle NOZ zakládají spolek tři osoby, název 

spolku musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“, ale je 

výjimka v přechodném ustanovení § 3042 NOZ. Hlavní činností spolku může být pouze 

uspokojování a ochrana zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen tj. např. 

podpora výkonu sportovní činnosti, konkrétně potápění, jeho organizace, výcvik, 

řízení, propagace a příprava reprezentace. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost 

nemůže být hlavní činností spolku, ale vedlejší činností spolku může být podnikání, 

avšak pouze za podmínky, že účelem je podpora hlavní činnosti spolku tj. např. našich 

sportovních potápěčských aktivit. 

4. Povinnými orgány spolku jsou statutární orgán (např. předseda nebo výbor) a nejvyšší 

orgán (např. členská schůze). Fakultativní (tj. nepovinná = dle vůle klubu) může být 

kontrolní komise. 

5. Pobočný spolek (dříve tzv. organizační jednotka) není právní osobnost (dříve právní 

subjektivita), ale může mít práva a povinnosti v rozsahu dle stanov hlavního spolku (tj. 

SČP). V případě našeho Svazu českých potápěčů budou mít naše potápěčské kluby 
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(nyní pobočné spolky) plná práva a povinnosti jako doposud s tím, že připravovaná 

úprava stanov SČP umožní, aby kluby byly samostatné tak, jako dříve. Pochopitelně, 

ale SČP vyloučí svou odpovědnost za případně vzniklé hospodářské závazky klubů. 

6. Stanovy mohou upravit, že členové spolku jsou povinni platit členský příspěvek. 

Stanovy mohou určit, který orgán spolku (např. výbor nebo členská schůze) stanoví 

výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem. Vzhledem k tomu, že spolek 

v praxi potřebuje prokazovat počty svých aktivních členů (např. při žádostech o 

dotace apod.) je zřejmé, že to placení členských příspěvků dokládá. 

7. V současné době již existuje několik verzí tzv. vzorových stanov spolků. Nicméně není 

třeba spěchat s úpravou a změnami dosavadních stanov našeho SČP a jednotlivých 

klubů. Je to jednoznačné: Pouze ustanovení dosavadních stanov spolku (např. klubu), 

která jsou v rozporu s NOZ automaticky pozbývají platnosti. Ale ostatní ustanovení 

stanov a ustanovení, která jsou v NOZ jako dispozitivní a v dosavadních stanovách 

jsou uvedena, jsou i nadále platná. Konkrétně proto musíme v SČP a v jednotlivých 

klubech beze spěchu článek po článku stanov ověřit a posoudit potřebu případné 

změny. Upozorňujeme, že každá změna stanov je při podání na rejstříkový soud 

zpoplatněna 1000,- Kč. 

8. Je třeba ještě upozornit na skutečnost, že při naší loňské kontrole evidence v seznamu 

na Ministerstvu vnitra ČR bylo zjištěno několik potápěčských klubů, které nebyly 

organizační jednotkou SČP, ale SPČR, případně byly vedeny zcela samostatně. Vedení 

SČP proto požádalo MV ČR a následně letos i příslušný rejstříkový soud o „přesun“ 

těchto klubů do sdružení našeho svazu tj. SČP. Ve spolupráci s těmito několika kluby 

uvedenou změnu na rejstříkovém soudě zrealizujeme (ani v tomto případě není 

rozumné spěchat, protože ani soudy s tím ještě nemají praktickou zkušenost). 

9. Veřejná prospěšnost je upravena v § 146 a n. NOZ. Právnická osoba je veřejně 

prospěšnou, pokud je jejím posláním přispívaní k dosahování obecného blaha, atd. 

(což určitě pro naše potápěčské kluby a SČP platí). Status veřejné prospěšnosti (a při 

žádostech o dotace apod. to může mít velký význam) je možné zapsat do veřejného 

rejstříku, ale podmínky ohledně veřejné prospěšnosti měly být upraveny zvláštním 

zákonem, jenž však do dnešního dne nebyl přijat a nezbývá než na jeho přijetí čekat... 

Vážení kolegové potápěči, jsme přesvědčeni, že všechny uvedené změny ku 
prospěchu našich potápěčských aktivit společně zvládneme. Další naše 
informace k NOZ budou následovat. 
 

MUDr. Pavel Macura  v.r., prezident SČP        Ing. Jaroslav Hudec  v.r., viceprezident SČP 
statutární zástupci Svazu českých potápěčů 

 
V Praze dne: 24.03.2014 


