Stanovy SPČR z.s.
Na základě ustanovení § 3041 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu
s ustanovením článku III. Stanov svazu potápěčů České republiky se sídlem v Praze 4, Na Strži
9, PSČ 140 00, IČ: 00537225, schválilo vedení Svazu na svém zasedání konaném dne 26.08.
2014 nové znění Stanov tak, jak následuje:
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Svazu potápěčů České republiky
I.
Úvodní ustanovení
Svaz potápěčů České republiky, dále také jen „SPČR“, je spolkem zapsaným do
spolkového rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 205.
Je právnickou osobou, která nabyla právní subjektivitu rozhodnutím Ministerstva vnitra
ČR č.j. VPS/1-46/90 ze dne 10.5.1990.
Ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je SPČR svazem, jehož zakladateli a
členy jsou právnické osoby Svaz českých potápěčů, z.s. (dále jen „SČP“) IČ: 69836114 a
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen „SPMS“) IČ: 62158694, oba dále také jen
„členské svazy“.
Členstvím fyzické osoby v členském svazu vzniká i členství v SPČR. To platí i o zániku
členství.
SPČR je nositelem mezinárodní sportovní autority.
II.
Název a sídlo spolku
Název spolku:
Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek
Sídlo spolu:
Na Strži 9, Praha 4, PSČ 140 00

III.
Předmět činnosti
1. SPČR je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat vlastní činností k veřejně
prospěšnému účelu.
2. Předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost spočívající zejména v:
2.1. Organizování a provozování potápěčského sportu jako veřejně prospěšné činnosti.
2.2. Organizování a provádění potápěčského výcviku svými instruktory dle světově
uznávaných standardů CMAS.
2.3. Práce s dětmi a mládeží, provozování výcvikových základen mládeže.
2.4. Organizování a realizace celostátních a mezinárodních potápěčských soutěží dle
platných mezinárodních pravidel CMAS.
2.5. Zajišťování reprezentace České republiky ve sportovním potápění.
2.6. Ochrana životního prostředí.
2.7. Pomoc při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a při jejich
předcházení.
2.8. Vzdělávací, školící, osvětová a veřejná kulturní a jiná činnost v oblasti potápění a
činnostech souvisejících.
IV.
Zabezpečení činnosti
1. Činnost SPČR má celostátní působnost a je zajišťována podle dohody o součinnosti mezi
členskými svazy schválené shromážděním delegátů SPČR.
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2. V rámci výcviku rozhoduje SPČR o kvalifikačních stupních.
3. V rámci sportu určuje SPČR rozvoj činnosti základen mládeže a rozhoduje o reprezentaci
ve sportovním potápění.
4. SPČR může některé své pravomoci přenést smluvně na své členské svazy.
5. SPČR nevytváří nižší organizační celky.
6. SPČR může vytvářet odborné komise a pracovní týmy a delegovat jim specifikované
pravomoci a odpovědnosti.
V.
Práva a povinnosti členských svazů
1. Základní povinností členských svazů je řídit se Stanovami SPČR.
2. Členské svazy jsou dále povinné přispívat k zajištění činnosti SPČR.
3. Právem členských svazů je kontrolovat činnost SPČR.
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VI.
Orgány SPČR
Nejvyšším orgánem SPČR je shromáždění delegátů členských svazů.
Shromáždění delegátů má 9 členů, z čehož 6 delegátů je voleno z řad členů SČP a 3
delegátů z řad členů SPMS. Volba delegátů je plně v kompetenci každého členského
svazu.
Statutární orgán SPČR je kolektivní a představuje jej 2 členný statutární výbor, který volí
shromáždění delegátů prostou většinou hlasů. 1 člen statutárního výboru je volen z řad
delegátů zvolených SČP a 1 člen je volen z řad delegátů zvolených SPMS.
Každý ze členů statutárního výboru jedná a podepisuje se za SPČR samostatně.
Shromáždění delegátů schvaluje rozsah oprávnění statutárního výboru SPČR
Shromáždění delegátů zasedá nejméně dvakrát ročně a za jeho činnost odpovídají
členové statutárních orgánů členských svazů.
Příspěvky členských svazů určuje nejvyšší orgán SPČR – shromáždění delegátů.
Seznam členů SPČR v členských svazech vedou oba členské svazy.
Kontrolní komise je volena v počtu 3 členů a to ze SČP 2 členové a ze SPMS 1 člen.
VII.
Členství v jiných organizacích
SPČR je členem celosvětové potápěčské organizace "Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques" zkratka C.M.A.S., v textu „CMAS“.
Dle platných statutů CMAS provádí SPČR výcvik a organizuje sportovní činnost potápěčů.
SPČR zastupuje potápěčský sport v Českém olympijském výboru.

VIII.
Stanovy SPČR
1. Stanovy SPČR a jejich změny schvaluje shromáždění delegátů minimálně 75 % hlasů.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. SPČR nezaniká vystoupením jednoho z členských svazů.
2. SPČR zaniká ze zákona anebo rozhodnutím shromáždění delegátů ve výši 100 % hlasů.
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