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STANOVY
SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ
PREAMBULE
Svaz českých potápěčů je založen na základě svobodné vůle svých členů s cílem organizovat a podporovat
potápěčský sport. Sdružuje fyzické a právnické osoby provozující potápění a související aktivity.
Svaz českých potápěčů od všech svých členů bezpodmínečně vyžaduje dodržování etických a morálních
principů a vzájemného respektu a dbá jejich prosazování a dodržování.
Svaz českých potápěčů je neutrální v otázkách politických, náboženských, národnostních či jiných.
Jakákoliv diskriminace země, osoby nebo skupiny osob kvůli rase, původu, pohlaví a obdobně je v rámci
Svazu českých potápěčů nepřípustná.
Posláním Svazu českých potápěčů je budovat, rozvíjet a chránit práva a zájmy svých členů tak, aby se mohli
svobodně a bez omezení věnovat provozování potápění a souvisejících aktivit.
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.
2.
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Článek I.
Obecná ustanovení
Tyto stanovy upravují činnost Svazu českých potápěčů, z.s. (dále jen „SČP“).
SČP je dobrovolným samostatným spolkem s působností na území České republiky. Za účelem plnění
svého poslání sdružuje fyzické a právnické osoby, které projeví svoji vůli stát se členem SČP a vyjádří
svůj souhlas s posláním SČP a jeho stanovami. SČP je založen na principu dobrovolnosti, olympismu a
demokratických zásadách.
SČP je právnickou osobou charakteru spolku ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s
vlastní právní subjektivitou a jako takový je řádně registrován. SČP má IČ 63 83 61 14 a je zapsán
v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L6735.
Plný a přesný název organizace je Svaz českých potápěčů, zapsaný spolek, s jednotně a závazně
stanovenou zkratkou SČP. V mezinárodním styku se stanoví užívání anglické verze názvu Divers
Association of Czech Republic.
SČP sídlí na adrese Na Strži 9/1837, Praha 4, PSČ 140 00.
SČP je členským svazem Svazu potápěčů České republiky.
SČP je subjektem uznaným a pověřeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Sdružením sportovních svazů České republiky k organizování a řízení potápění jako veřejně prospěšné
činnosti na území České republiky a současně garantem jeho rozvoje.
SČP je sportovním, demokratickým, nepolitickým a neziskovým spolkem sdružující zájemce o potápění
rekreační a závodní potápěčskou činnost tj. potápěčský sport.
SČP působí na území České republiky.
SČP je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat vlastní činností k veřejně prospěšnému účelu.
Článek II.
Začlenění SČP
SČP je členem Sdružení sportovních svazů České republiky (SSS ČR).
SČP je členem Svazu potápěčů České republiky (SPČR).
SČP zabezpečuje styk a koordinaci s celosvětovou potápěčskou organizací "Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques" zkratka C.M.A.S., v textu CMAS a případně s dalšími mezinárodními
potápěčskými organizacemi.
SČP dodržuje závazky vyplývající z členství v národních a mezinárodních organizacích.

Článek III.
Poslání a cíle SČP
1. Posláním SČP je veřejně prospěšná činnost spočívající zejména ve:
a. vytváření organizační, ekonomické, metodické, soutěžní a materiální základny pro činnost svých
orgánů a členů, pro podporu, propagaci a rozvoj potápění, pro sportovní, technickou, výchovnou
výukovou, organizační, kulturní a zájmovou činnost související s potápěním
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b. organizování a řízení a provádění potápěčského výcviku a potápěčských soutěží na všech
výkonnostních, věkových či územních úrovních, a to ve všech svých organizačních článcích,
v souladu s platnými standardy a bezpečnostními pravidly
c. zajišťování reprezentace České republiky v mezinárodních soutěžích a zastupování zájmů
českého potápění v mezinárodních organizacích,
d. rozvoji a podpoře práce s mládeží v oblasti potápění
e. vzdělávací, osvětové a kulturní činnosti v oblasti potápění a činnostech souvisejících
f. aktivitách souvisejících s ochranou životního prostředí
g. v pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a jejich předcházení
h. spolupráci se státními orgány, orgány místní správy a společenskými organizacemi
i. organizování, realizaci a podpoře nesoutěžních potápěčských činností pro širší veřejnost
j. zajišťování provozu a údržby a správy majetku SČP
k. prosazování oprávněných požadavků, hájení práva a zastupování zájmů českého potápění a členů
SČP před orgány veřejné správy České republiky, jakož i vůči fyzickým a ostatním právnickým
osobám.
2. V souladu s výše uvedeným posláním jsou prvořadými cíli SČP zejména:
a. ustavovat, svolávat a koordinovat orgány SČP v souladu s těmito stanovami,
b. navrhovat systém soutěží a tyto soutěže organizovat a řídit,
c. vydávat a upravovat předpisy SČP v souladu s těmito stanovami, v případě sportovně technických
předpisů v návaznosti na platná znění předpisů mezinárodních organizací, jichž je SČP členem,
d. vést k respektu k etickým a morálním principům, k pravidlům fair-play a předpisům SČP a dbát
na jejich dodržování,
e. podporovat rozvoj potápění a rozšiřování členské základny,
f. řídit soustavu sportovního potápění a systém výchovy sportovně talentované mládeže,
g. řídit systém výchovy potápěčů, jakož zabezpečovat odborný růst instruktorů, trenérů, rozhodčích
a dalších osob v potápění působících,
h. spravovat vlastní a svěřený majetek a práva,
i. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání. Provozovat svým jménem obchodní,
marketingovou nebo ekonomickou činnost ke zlepšení vlastních hospodářských podmínek SČP v
souladu s platnými právními normami, vstupovat do obchodních vztahů a pro tyto účely zakládat
nebo se podílet na zakládání jiných právnických osob,
j. zabezpečovat v rozsahu své působnosti patřičnou propagaci potápění ve sdělovacích prostředcích,
k. vydávat vlastní tiskové, prezentační a odborné materiály,
l. spolupracovat s ostatními sportovními organizacemi v České republice i v zahraničí.

1.

2.

3.

4.

Článek IV.
Předpisy SČP
SČP realizuje svoji činnost na základě ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky,
těchto stanov, v respektu a úctě k demokratickým principům a zásadám k zajištění všestranného rozvoje
potápění na všech organizačních a výkonnostních úrovních.
SČP a jeho členové při své činnosti dodržují předpisy SČP, kterými jsou:
a. stanovy
b. výcvikové a bezpečnostní směrnice
c. sportovně technické předpisy
d. organizační předpisy
e. vnitřní předpisy a dokumenty (zápisy, usnesení, rozhodnutí, směrnice apod.),
( ad a. až e. dále jen „předpisy SČP“).
Předpisy SČP tvoří uspořádaný systém pramenů práva, s dělením dle právní síly, přičemž stanovy jsou
právním předpisem SČP nejvyšší síly, v případě rozporu znění jakéhokoliv dalšího předpisu SČP se
stanovami má přednost znění stanov. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno
neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení stanov. K výkladu stanov
je oprávněno Prezidium SČP.
Předpisy vydává SČP v příslušné formě, platné ke dni schválení tímto orgánem a účinné ke dni oznámení
nebo pozdější den uvedený v textu příslušného předpisu. Není-li stanovami určeno jinak, předpisy SČP
schvaluje Prezidium a podepisuje Výkonný statutární výbor SČP. Předpis může být měněn či zrušen
pouze novým předpisem stejného významu, s uvedením dne, ke kterému dosavadní předpis pozbývá
účinnosti.
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Článek V.
Symboly SČP
1. Symboly SČP jsou logo, znak a vlajka.
2. Symboly SČP požívají respekt a ochranu všech členů SČP a jejich užívání upravuje předpis SČP.
ČÁST DRUHÁ
ČLENSTVÍ V SČP

1.
2.
3.
4.
5.

Článek VI.
Obecně o členství
Členové jsou sdruženi v SČP na základě vlastní vůle a za podmínek těchto stanov.
Členství v SČP mohou mít fyzické osoby a právnické osoby.
Vstupem do SČP zůstává nedotčena právní osobnost členů. SČP respektuje právní, organizační a
ekonomickou samostatnost svých členů a mimo jiné neodpovídá za jejich závazky.
Členství v SČP je dobrovolné, nikdo k němu nesmí být nucen. Na členství v SČP není právní nárok.
Převod členství v rámci SČP není možný. Z SČP je oprávněn každý člen svobodně vystoupit.
Členství fyzických osob a právnických osob je evidováno v centrální evidenci SČP. Členové SČP svým
přihlášením k SČP dávají výslovně souhlas s užitím údajů o fyzické osobě a údajů o právnické osobě
(dále jen „osobní údaje“), a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným
způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje
slouží k užití v rámci členství v SČP a za účelem naplnění kontrolních, evidenčních a statistických cílů.
Členové SČP mají právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další zákonná práva, a povinnost
oznámit změnu těchto údajů.

Článek VII.
Obecná práva a povinnosti členů
1. Mezi obecná práva členů SČP patří:
a. aktivně se podílet na činnosti SČP.
b. být informován o činnosti SČP,
c. využívat výhody členství v SČP,
d. účastnit se akcí a soutěží organizovaných a řízených v rámci SČP,
e. využívat metodické, poradenské, materiální nebo ekonomické pomoci,
f. obracet se s podněty, návrhy, žádostmi a stížnostmi na orgány SČP s právem písemné odpovědi
2. Mezi obecné povinnosti členů SČP patří:
a. řídit se etickými a morálními principy,
b. řídit se stanovami SČP a veškerými předpisy SČP,
c. plnit rozhodnutí orgánů SČP,
d. poskytovat SČP veškerou potřebnou součinnost, mimo jiné kontrolního, evidenčního a
statistického charakteru,
e. bez prodlení oznámit SČP veškeré změny údajů, které jsou uvedeny registrovány v evidenci SČP,
f. komunikovat s mezinárodními organizacemi, jejichž je SČP členem, prostřednictvím nebo
s vědomím SČP,
g. včas a úplně hradit finanční plnění dle předpisů SČP,
h. svým chováním nepoškozovat dobré jméno SČP,
i. případné spory související s činností v SČP řešit přednostně přes oficiální orgány SČP,
Článek VIII.
Členství fyzických osob
1. Členství fyzických osob v SČP se rozlišuje na řádné a čestné.
2. Řádným členem SČP je jakákoliv fyzická osoba, která je evidovaným členem potápěčského klubu SČP. V
tomto potápěčském klubu vykonává člen svoji činnost.
3. Výjimečnou formou členství fyzických osob je čestné členství. Čestným členem SČP se může stát
jakákoliv fyzická osoba s mimořádným přínosem pro potápění, na návrh podaným členem SČP, se
souhlasem navržené osoby, po schválení Prezidiem SČP a jmenování Výkonným statutárním výborem
SČP. Čestní členové mají právo poradního hlasu.
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Článek IX.
Práva a povinnosti členů SČP – fyzických osob
1. Fyzická osoba je činná v rámci SČP zejména prostřednictvím svého členství v potápěčském klubu.
2. Vedle obecných práv členství náleží fyzické osobě právo:
a. využívat možnosti dalšího vzdělávání a odborného růstu v rámci SČP a získávat odborné
kvalifikace,
b. podílet se na organizaci a řízení SČP, od dovršení věku osmnácti let s právem být navrhován a
volen do orgánů SČP a prostřednictvím delegátů na valné hromadě SČP volit orgány SČP.
3. Vedle obecných povinností členství mají fyzické osoby povinnost:
a. přispívat k rozvoji a propagaci potápění v ČR
b. hradit prostřednictvím potápěčského klubu členské svazové příspěvky dle předpisu SČP.
Článek X.
Zánik členství fyzických osob
1. Řádné členství fyzické osoby zaniká:
a. zánikem SČP,
b. úmrtím,
c. vzdáním se členství na základě písemné žádosti,
d. ukončením členství v potápěčském klubu, ve kterém byl člen evidován,
e. zánikem členství potápěčského klubu v SČP, ve kterém byl člen evidován,
f. vyloučením, porušil-li člen opakovaně své členské povinnosti nebo porušil-li člen závažným
způsobem stanovy SČP či jakýkoliv předpis SČP nebo jiným způsobem vážně ohrozil jméno a
postavení SČP. O vyloučení rozhoduje Prezidium. Do doby rozhodnutí Prezidia je Výkonný
statutární výbor SČP oprávněn provinilému členu pozastavit členství,
g. vyloučením, pokud byl člen pravomocně odsouzen za úmyslně spáchaný trestný čin.
Článek XI.
Členství právnických osob
1. Členem SČP se může stát jakýkoliv potápěčský klub, který podá písemnou žádost o členství v SČP a v
přihlášce potvrdí svůj souhlas s posláním SČP a závazek dodržovat stanovy SČP,
2. Členství v SČP vzniká okamžikem schválení písemné přihlášky
Článek XII.
Práva a povinnosti členů SČP – právnických osob
1. Potápěčské kluby jsou činné v rámci SČP
2. Vedle obecných práv členství náleží potápěčským klubům právo:
a. prostřednictvím delegátů uplatňovat svoji vůli na valné hromadě SČP,
b. obhajovat zájmy svých členů a uplatňovat jejich práva.
3. Vedle obecných povinností členství mají potápěčské kluby povinnost:
a. dbát o rozvoj a propagaci potápění v České republice, zejména pak o jeho rozšiřování mezi
mládeží,
b. vést evidenci členské základny a poskytovat SČP písemné informace o počtu členů sdružených v
potápěčském klubu, v pravidelných intervalech nebo na vyžádání.
c. odvádět na Svaz českých potápěčů dle předpisu SČP členské svazové příspěvky za členy
sdružené v potápěčském klubu.
Článek XIII.
Zánik členství právnických osob
1. Členství klubů v SČP zaniká:
a. zánikem SČP,
b. zánikem potápěčského klubu,
c. vzdání se členství na základě písemné žádosti,
d. vyloučením, porušil-li člen opakovaně své členské povinnosti nebo porušil-li člen závažným
způsobem stanovy SČP či jakýkoliv předpis SČP nebo jiným způsobem vážně ohrozil jméno a
postavení SČP. O vyloučení rozhoduje Prezidium. Do doby rozhodnutí Prezidia je Výkonný
statutární výbor SČP oprávněn provinilému členu pozastavit členství.
2. Při zániku členství je povinností takového člena vypořádat veškeré své pohledávky a závazky, a to
nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku členství.
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ČÁST TŘETÍ
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

1.

2.

3.

4.

Článek XIV.
Organizační struktura
Organizační struktura SČP je vertikálně členěna a je tvořena:
a. Centrálními orgány
b. Členy
Centrální orgány jsou:
a. Valná hromada
b. Prezidium a Výkonný statutární výbor
c. Kontrolní komise
d. Odborné komise
e. Sekretariát
Členy jsou:
a. Potápěčské kluby (pobočné a zapsané spolky a členové v nich evidovaní)
b. Čestní členové
Obecně k centrálním orgánům:
a. Orgány SČP dbají na to, aby každý člen SČP vystupoval v souladu s etickými a morálními
principy a předpisy SČP
b. Členové orgánů SČP jsou ustavováni volbou nebo jmenováním.
c. Právo hlasovat a volit a být volen do orgánů SČP má každý člen SČP, s výjimkou čestných členů,
který je svéprávný a dosáhl věku osmnácti let.
d. Funkční období člena orgánu trvá pět let. V průběhu funkčního období může být orgán doplněn
do usnášeníschopného počtu kooptací po souhlasu Prezidia a jmenování Výkonným statutárním
výborem SČP.
e. Člen orgánu je povinen vykonávat svěřené funkce čestně, loajálně a nestranně, s potřebnými
znalostmi a pečlivostí, a umožnit provádění kontroly své činnosti. Člen orgánu se zdrží veškerých
aktivit, které by byly v rozporu s výkonem funkce a při nichž by mohlo docházet ke střetu zájmů.
f. Člen orgánu vykonává funkci osobně.
g. Každý člen orgánu má jeden hlas.
h. Orgány se scházejí na řádných a mimořádných zasedáních. Zasedání svolává nejvyšší představitel
orgánu. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.
i. Orgán je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů, přičemž kdo zasedání
orgánu zahájí, ověří, zda je orgán schopen se usnášet. Orgán rozhoduje většinou hlasů
zúčastněných členů, nestanoví-li stanovy jinak.
j. Hlasování je veřejné (aklamací), pokud příslušný orgán hlasováním nerozhodne v konkrétním
případě, že hlasování bude tajné. V odůvodněných případech je rovněž možno hlasovat per rollam
(oběžníkem, korespondenčně), když o tomto hlasování bude učiněn záznam do zápisu na
nejbližším zasedání orgánu. O předložených návrzích se hlasuje v pořadí, ve kterém byly podány.
k. Volby probíhají tajným hlasováním, pokud příslušný orgán hlasováním nerozhodne v konkrétním
případě, že hlasování bude veřejné. K volbě je nutný souhlas navrženého. Pokud je navržen jen
jeden kandidát, hlasuje se veřejně. K odvolání nebo volbě postačí souhlas nadpoloviční většiny
přítomných členů, není-li stanovami určeno jinak. Pokud je na funkci navrženo více kandidátů,
jsou v prvním kole voleb zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů v pořadí
podle většího počtu získaných hlasů až do počtu členů orgánu, který má být zvolen. Není-li v
první kole voleb zvolen stanovený počet členů orgánu, koná se druhé kolo voleb. V něm je zvolen
zbylý počet členů orgánu v pořadí podle většího počtu získaných hlasů.
l. Zasedání orgánů upravují v souladu s těmito stanovami jednací či volební řády příslušných
orgánů.
m. Z každého zasedání orgánu SČP je nejpozději do 15 dnů od jeho ukončení pořízen zápis.
Datovaný, ověřený a autorizovaný nejvyšším zástupcem orgánu je zápis archivovaný na
sekretariátu. Zápis obsahuje minimálně přehled projednávaných bodů, přijatých usnesení a
formulaci závěrů z projednávané problematiky. Zápisy ze zasedání valné hromady jsou
publikovány na internetových stránkách provozovaných SČP.
n. K podepisování dokumentů za SČP jsou především oprávněni členové Výkonného statutárního
výboru tj. prezident a viceprezident SČP. Podpisové právo dalších členů orgánů SČP a
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pracovníků sekretariátu je vykonáváno s přihlédnutím k náplni činnosti příslušné osoby.
Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Svaz českých potápěčů, z.s. či
SČP a razítku SČP připojí oprávněná osoba svůj podpis. Podpisové vzory s oprávněním
podepisovat příslušné písemnosti za SČP jsou uloženy na sekretariátu.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

Článek XV.
Valná hromada
Valná hromada je nejvyšším orgánem SČP.
Valnou hromadu svolává nejméně jedenkrát za rok Výkonný statutární výbor SČP. Den, místo konání a
program zasedání oznámí Výkonný statutární výbor členům SČP písemně nejméně jeden měsíc před
termínem zasedání Valné hromady.
Pozvánka na zasedání Valné hromady musí obsahovat místo, čas a program zasedání Valné hromady.
Valnou hromadu řídí prezident nebo viceprezident Výkonného statutárního výboru, případně jiný člen
Prezidia pověřený prezidentem Výkonného statutárního výboru.
Valná hromada SČP je tvořena delegáty zastupující potápěčské kluby, které ke stanovenému datu
prezidiem SČP splnily svou povinnost zaplacení svazových příspěvků.
Delegát zastupující potápěčský klub má na Valné hromadě dle klíče stanoveného Prezidiem schváleným
předpisem SČP pro Valnou hromadu úměrně tolik hlasů, kolik má klub platných členů starších 15-ti let
dle odvedených svazových příspěvků k datu stanoveném Prezidiem SČP pro svolání Valné hromady.
Valná hromada SČP je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny hlasů všech delegátů
potápěčských klubů SČP.
K přijetí usnesení je nutná prostá většina hlasů přítomných delegátů.
Členové dalších orgánů SČP a čestní členové se mohou účastnit zasedání Valné hromady SČP s hlasem
poradním.
Vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady SČP zajišťuje Výkonný statutární výbor SČP.
Potápěčské kluby mají právo předkládat na Valné hromadě své návrhy. V případě, že tyto návrhy mají být
zahrnuty do programu Valné hromady jako samostatný bod jednání, je třeba žádost a popis těchto návrhů
doručit Výkonnému statutárnímu výboru SČP v písemné podobě nejméně čtrnáct dnů před konáním valné
hromady.
V případě, že na zasedání Valné hromady není přítomna prostá většina hlasů všech delegátů a Valná
hromada není usnášeníschopná, musí být Valná hromada zrušena. Nejdříve po uplynutí 30 minut od
zrušení Valné hromady může být vyhlášena náhradní Valná hromada se stávajícím počtem hlasů
přítomných delegátů. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných
delegátů účastnících se náhradní Valné hromady. V případě náhradní valné hromady nemůže být
projednáváno zrušení SČP.
Mimořádnou valnou hromadu svolá Výkonný statutární výbor SČP:
a. ze svého rozhodnutí,
b. požádá-li o to nejméně 75% členů prezidia,
c. požádá-li o to nejméně 50% potápěčských klubů,
a to s termínem konání nejpozději do tří měsíců ode dne požadavku dle bodu b. či c.
Požadavek na svolání mimořádné Valné hromady obsahuje přesně popsaný důvod svolání mimořádné
Valné hromady a návrh jejího programu. Pro mimořádnou valnou hromadu platí stejná pravidla jako pro
řádnou Valnou hromadu.
Mimořádné Valné hromadě přísluší rozhodovat pouze o věcech, které vedly ke svolání této mimořádné
Valné hromady.

Článek XVI.
Pravomoci Valné hromady
1. Do působnosti valné hromady přísluší, a to s odsouhlasením nadpoloviční většinou hlasů přítomných
delegátů:
a. ustavovat pracovní komise pro hladký průběh zasedání valné hromady,
b. projednávat a schvalovat zprávu prezidenta Výkonného statutárního výboru SČP o činnosti za
uplynulé období,
c. projednávat a schvalovat zprávu o hospodaření a stavu majetku SČP za uplynulé období,
d. projednávat a schvalovat zprávu o činnosti Kontrolní komise SČP za uplynulé období,
e. projednávat a schvalovat rozpočet hospodaření na následující období,
f. volit a odvolávat členy Prezidia a členy Kontrolní komise,
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2. Do působnosti Valné hromady SČP přísluší, a to s odsouhlasením dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných delegátů, projednávat a schvalovat:
a. stanovy SČP, jejich změny a doplňky,
b. členství SČP v národních a mezinárodních organizacích,
3. Do působnosti Valné hromady SČP dále přísluší, a to s odsouhlasením tří čtvrtinovou většinou hlasů
přítomných delegátů, projednávat a schvalovat rozhodnutí o zániku SČP. Má-li Valná hromada
rozhodovat o zániku SČP, bude tato skutečnost oznámena členům SČP nejpozději dva měsíce před
konáním takové Valné hromady.
4. Valná hromada není oprávněna rozhodovat v jiných věcech, než které jsou Valné hromadě těmito
stanovami vyhrazeny.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Článek XVII.
Prezidium a Výkonný statutární výbor
Prezidium SČP je nejvyšším orgánem SČP mezi Valnými hromadami. Tvoří jej členové SČP zvolení
Valnou hromadou v počtu devět členů. Jednání Prezidia se účastní členové Kontrolní komise a Svazový
sekretář SČP s hlasy poradními. Členem Prezidia SČP mohou být pouze trestně bezúhonné osoby.
Bezprostředně po zvolení Prezidia na Valné hromadě, si členové Prezidia zvolí ze svého středu prezidenta
a viceprezidenta, kteří tvoří dvoučlenný Výkonný statutární výbor SČP.
Členové Výkonného statutárního výboru SČP tj. prezident a viceprezident jednají za Prezidium jménem
SČP každý zvlášť.
V rámci Prezidia jeho členové konkrétně zodpovídají za jednotlivé činnosti Svazu. Jde zejména o
potápěčský výcvik, potápěčský sport, výchovu potápěčské mládeže, bezpečnost potápění, zdravotní péči a
prevenci potápěčských nehod, zájmové potápěčské aktivity, propagaci potápění, rozvoj a podporu činnosti
potápěčských klubů a ekonomiku a správu Svazu českých potápěčů.
K plnění svých úkolů mohou členové Prezidia dle potřeby využívat znalostí odborného aktivu a na
základě schválení Prezidia SČP ustavit odborné komise se jmenovanými členy.
Prezidium jako celek je ze své činnosti odpovědné Valné hromadě, přičemž toto platí rovněž pro
jednotlivé členy Prezidia z výkonu jejich funkcí.
Prezidium se schází dle potřeby, zpravidla jednou za dva měsíce, zasedání Prezidia svolává prezident.
Zasedání Prezidia řídí prezident, v případě jeho nepřítomnosti viceprezident. Zasedání Prezidia se mohou
zúčastnit i pozvaní hosté.
Prezidium přijímá svá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů.
Do působnosti Prezidia zejména náleží:
a. organizovat a řídit veškerou činnost provozovanou v rámci SČP s cílem rozvíjet a zlepšovat
podmínky pro potápěčské hnutí a odbornou činnost jeho členů, upevňovat jeho ekonomickou
prosperitu a rozmnožovat jeho majetek,
b. rozhodovat o všech otázkách, které nejsou těmito stanovami svěřeny do pravomoci jiných orgánů
SČP,
c. zřizovat odborné komise a stanovit jejich činnosti a pravomoci,
d. připravovat potřebné podklady pro zasedání Valné hromady,
e. vykonávat usnesení Valné hromady, jakož poskytovat součinnost všem orgánům SČP,
f. připravovat odpovědi na podněty, návrhy, žádosti a stížnosti na orgány SČP,
g. metodicky zabezpečovat činnosti SČP,
h. pravidelně, nejméně jednou za tři měsíce, informovat vhodnou formou členy SČP o své činnosti.
i. oceňovat členy SČP za práci a činnost ve prospěch SČP.
Do působnosti Výkonného statutárního výboru patří vedle činností uvedených v Článku XVII. v bodě 10.
ještě zejména:
a. operativně řídit činnost SČP v souladu s těmito stanovami a dalšími předpisy SČP,
b. projednávat a schvalovat uzavírání smluv provozně obchodních a personálních, dodavatelskoodběratelských smluv, příspěvkových a sponzorských smluv, smluv propagačních, smluv na
přijímání a poskytování služeb a jiných smluv souvisejících se zajišťováním podmínek pro
činnost Svazu českých potápěčů,
c. rozhodovat o nabývání, pozbývání a převodech hmotného i nehmotného majetku a výdajích v
rámci disponibilních zdrojů SČP,
Členové Výkonného statutárního výboru tj. prezident a viceprezident jednají jménem SČP každý zvlášť.
Při podepisování písemností k otisku razítka SČP připojí prezident a/nebo viceprezident svůj podpis.
Výkonný statutární výbor SČP pro zajištění potřebné agendy SČP zřizuje Sekretariát SČP a funkci
Svazového sekretáře SČP. Svazový sekretář řídí činnost Sekretariátu podle pokynů prezidenta a
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viceprezidenta. Sekretář jedná jménem SČP v organizačních a hospodářských záležitostech v rozsahu
uděleného dispozičního práva.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.
3.
4.

Článek XVIII.
Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem SČP provádějícím nezávislý dozor nad majetkovým a finančním
hospodařením SČP a činností orgánů SČP.
Kontrolní komise je volena Valnou hromadou na pětileté období.
Kontrolní komise je tříčlenná a ze svého středu volí předsedu. Předseda Kontrolní komise je oprávněn
účastnit se zasedání Valné hromady SČP s hlasem poradním.
S funkcí člena Kontrolní komise je neslučitelný výkon funkce člena Prezidia, Výkonného statutárního
výboru a Svazového sekretáře, pracovníka sekretariátu, jakož i jakýkoliv pracovní poměr se SČP.
Kontrolní komise provádí nezávislý dozor nad činností SČP, když dohlíží zejména na:
a. činnost všech orgánů SČP,
b. majetkové a finanční hospodaření SČP,
c. subjekty s majetkovou účastí SČP.
Zjistí-li Kontrolní komise nedostatek, upozorní na něj bez prodlení Výkonný statutární výbor SČP a
Prezidium.
Pro řádný výkon funkce Kontrolní komise jsou všichni členové SČP, jakož i všechny orgány SČP,
povinni poskytnout potřebnou součinnost, podklady a informace, jakož i vysvětlení k jednotlivým
záležitostem.
Kontrolní komise předkládá Valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti za uplynulé období.
Článek XIX.
Odborné komise
Odborné komise SČP všestranně zajišťují organizační, metodickou, odbornou a poradní činnost SČP.
Členové odborných komisí jsou jmenováni Prezidiem SČP.
Činnost každé odborné komise je řízena předsedou komise, jmenovaným Prezidiem SČP.
K naplnění výše popsaného účelu jsou zřizovány tyto komise, jejichž činnost je upravena vnitřním
předpisem:
a. Výcviková komise
b. Sportovní komise
c. Lékařská komise
d. Ekonomicko-správní komise
e. Propagační komise
f. Komise foto-video
Prezidium SČP může dle potřeby zřídit další odborné komise.
Článek XX.
Sekretariát SČP
Sekretariát zabezpečuje správu SČP, čímž se rozumí zejména zajištění administrativní a správní agendy a
vytváření podmínek pro činnost orgánů SČP. Sekretariát administruje provozně hospodářské podklady a
doklady pro účetnictví SČP. Účetnictví SČP zajišťuje smluvně externí účetní. Sekretariát dále zpracovává
a archivuje veškerou dokumentaci SČP, vede evidenci členské základny SČP.
V čele sekretariátu stojí Svazový sekretář jmenovaný Výkonným statutárním výborem.
Svazový sekretář řídí činnost pracovníků sekretariátu
Sekretariát je přímo podřízen Výkonnému statutárnímu výboru SČP. Pracovní náplň a kompetence
Sekretariátu určuje Výkonný statutární výbor.
ČÁST ČTVRTÁ
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ

Článek XXI.
Majetek a hospodaření SČP
1. SČP hospodaří podle schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok a navazujících rozhodnutí orgánů
SČP. SČP neručí za závazky a dluhy pobočných spolků.
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2. Návrh rozpočtu sestavuje Ekonomicko-správní komise. Rozpočet představuje souhrn plánovaných
peněžních příjmů a výdajů za příslušný kalendářní rok, přičemž je věcně a metodicky vhodně členěn dle
jednotlivých činností SČP.
3. Rozpočet projednává a schvaluje Prezidium SČP.
4. Při správě a užívání majetku SČP jsou orgány, členové a zaměstnanci SČP povinni chovat se vždy s péčí
řádného hospodáře.
5. SČP vede účetnictví dle příslušných zákonných předpisů. Údaje z účetní závěrky jsou součástí zprávy o
hospodaření za uplynulý rok. Návrh zprávy připravuje Ekonomicko-správní komise a po projednání
v Prezidiu SČP a kontrole v Kontrolní komisi je tato předkládána k projednání a odsouhlasení Valné
hromadě.
6. Finančními prostředky může disponovat v rámci svých pravomocí a v souladu se schváleným rozpočtem
Výkonný statutární výbor. Ostatní osoby pouze s písemným pověřením prezidenta nebo viceprezidenta
SČP.
7. Majetek SČP tvoří hmotný majetek, majetková práva a finanční fondy, přičemž zdrojem majetku jsou
zejména:
a. příspěvky a poplatky členů SČP,
b. příjmy ze státního rozpočtu,
c. dotace a dary,
d. příjmy z vlastní činnosti,
e. ostatní příjmy.
8. Majetek SČP slouží výhradně k naplnění poslání a cílů SČP.
9. SČP je výhradním vyhlašovatelem a majitelem práv ke všem soutěžím všech věkových kategorií, které
řídí na všech úrovních v duchu těchto stanov a předpisů SČP, jakožto společenských akcí vyhlášených
SČP. SČP je rovněž majitelem práv poskytnutých mezinárodními organizacemi k pořádání mezinárodních
soutěží či akcí na území České republiky.
10. SČP je výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových práv, práv na
fotografické snímky a audiovizuální snímání, všech marketingových a ostatních práv zde výslovně
neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím pořádaných SČP na území České republiky, s
výjimkou práv vyplývajících z platných zákonů České republiky.
11. Členové SČP svým přistoupením k SČP dávají výslovně souhlas s pořizováním a použitím
audiovizuálních záznamů, fotografických snímků apod. (dále jen „záznamy“). Při pořizování a používání
záznamů nesmí dojít k porušení práv na ochranu osobnosti, zejména neoprávněným zásahů do soukromí
členů SČP. Pořizování a použití záznamů musí být v souladu se stanovami SČP a s posláním a cíli SČP.
ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ
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Článek XXII.
Závěrečná a přechodná ustanovení
Členství fyzických a právnických osob v SČP vzniklé před nabytím účinnosti těchto stanov zůstává
nedotčeno.
Orgány SČP, ustavené přede dnem nabytí účinnosti těchto stanov a ve svých pravomocech nepozměněné
těmito stanovami, zůstávají ve stávajícím členském obsazení až do skončení svého řádného funkčního
období v termínu podle stávajících stanov, při své činnosti se řídí podle nových stanov.
Účinnost předpisů nově projednaných a schválených již na základě nových stanov nesmí být s dřívější
účinností než účinnost nových stanov.
Funkce stanovené těmito stanovami mohou být vykonávány dobrovolně nebo i v pracovněprávním či
obdobném vztahu.
Zániku SČP předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací, a to na základě rozhodnutí Valné
hromady.
Stanovy SČP ve znění schváleném na Valné hromadě SČP 26.11.2011 se ruší okamžikem schválení
nových stanov SČP. Nové stanovy SČP byly schváleny Valnou hromadou SČP dne 20.11.2014 a
okamžikem schválení nabývají platnosti. Účinnosti nabývají zveřejněním ve spolkovém rejstříku u
Městského soudu v Praze.
V přechodném období tří let ode dne schválení těchto stanov je Prezidium SČP oprávněno provést ve
stanovách úpravy požadované prováděcími předpisy zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalších
zákonů České republiky.
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