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1. Identifika ční a obecné údaje o svazu 

 

1.1. Základní údaje 

 
 
Název organizace :  Svaz českých potápěčů, z.s. 
    (dále jen Svaz) 
 
Sídlo organizace:   Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4 
 
Právní forma:   spolek 
 
Identifika ční číslo:   63836114 
 
Registrace: spolkový rejstřík, spisová značka L 6735 vedená u 

Městského soudu v Praze 
 
 
1.2. Charakteristika svazu 
 
Posláním Svazu českých potáp ěčů (dále SČP) je veřejně prosp ěšná činnost 
spočívající zejména ve: 
 

- 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 

- organizování a řízení a provádění potápěčského výcviku a potápěčských soutěží 
- zajišťování reprezentace České republiky 
- rozvoji a podpoře práce s mládeží v oblasti potápění 
- vzdělávací, osvětové a kulturní činnosti v oblasti potápění a činnostech 

souvisejících 
- aktivitách souvisejících s ochranou životního prostředí 

 
Organiza ční struktura S ČP je vertikáln ě členěna a je tvo řena: 

Centrálními orgány 
Členy 

Centrální orgány jsou: 
Valná hromada 
Prezidium a Výkonný statutární výbor 
Kontrolní komise  
Odborné komise 
Sekretariát 

Členy jsou: 
Potápěčské kluby (pobočné a zapsané spolky a členové v nich evidovaní) 
Čestní členové 
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Seznam členů Svazu českých potáp ěčů tj. členů evidovaných v potáp ěčských 
klubech, které jsou pobo čnými a zapsanými spolky, a čestných členů je v 
evidenci administrované sekretariátem S ČP. 
 
 
1.3. Orgány svazu 
 
Výkonný statutární výbor: 
Prezident výboru: MUDr. Pavel Macura  
Viceprezident výboru: Ing. Jaroslav Hudec 
 
Nejvyšší orgán: 
Valná hromada je nejvyšším orgánem SČP. Prezidium SČP je nejvyšším orgánem SČP 
mezi Valnými hromadami 
 

Seznam členů Prezidia S ČP platný k 31.12.2015 (abecedn ě): 

Hruška Petr 
Hudec Jaroslav 
Janeček Miroslav 
Kráčmar Bohumír 
Macura Pavel 
Mašek Pavel 
Podhorný Petr 
Pražák Jiří 
Šíf Eduard 
 

Seznam členů Kontrolní komise S ČP k 31.12.2015 (abecedn ě): 

Drábek Vladimír 
Salvender Norbert 
Švejda Jaroslav 
 

 

2. Zpráva o sportovní činnosti a výsledcích za 2015 
 

2.1. Profil organizace 

Svaz českých potápěčů má dlouholetou sportovní historii. Po roce 1989 ukončil 
svou činnost Svazarm, bylo prosazeno zemské uspořádání Svazu potápěčů 
Československa. Po rozdělení Československa zůstaly dva potápěčské svazy: SČP a 
SPMS, které se staly členy Sdružení sportovních svazů ČR. 
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Členská základna Svaz českých potáp ěčů k 31. 12. 2015  
 
 Počet 

klub ů 
Počet 
členů 

celkem 

Mládež 
do 18 let 

Svaz českých potápěčů 124 6295 983 

 
 
Svaz českých potápěčů je členem Sdružení sportovních svazů České republiky, které 
sdružuje celkem 17 členských sportovních svazů  

 
Svaz českých potápěčů je jedním ze dvou členů Svazu potápěčů České republiky. 
SČP zabezpečuje styk a koordinaci s celosvětovou potápěčskou organizací 
"Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques" zkratka C.M.A.S., a případně s 
dalšími mezinárodními potápěčskými organizacemi. 
Světová potápěčská konfederace CMAS (též World Diving Federation) byla založena v 
roce 1959 a představuje vedoucí světovou organizaci v oblasti sportovního a 
rekreačního potápění. 
 
 
2.2. Informace o činnosti a sportovních výsledcích 

Na území České republiky je v současné době organizováno téměř 8500 
potápěčů ve více než 220 klubech. První kluby byly založeny již v letech 1956-1957. 
Kluby a členové jsou registrováni v rámci Svazu českých potápěčů a Svazu potápěčů 
Moravy a Slezska.  

Pravidelně jsou organizována mistrovství a přebory České republiky a 
reprezentanti se účastní mistrovství Evropy a světa juniorů i seniorů v těchto 
disciplínách: 

• orientační potápění, 
• plavání s ploutvemi a distanční plavání s ploutvemi,  
• podvodní ragby,  
• podvodní hokej,  
• spearfishing (lov na nádech),  
• fotografování a filmování pod vodou  
• freediving (nádechové potápění). 
 

Potápění je sport pro radost a zdraví. V partě s přáteli jde vše lépe - poznávat 
svět pod vodou, přírodu a také sami sebe. Svaz českých potápěčů zajišťuje členům v 
klubech potřebné podmínky pro sport a poskytuje výhody. Zajišťuje organizační, 
finanční a informační management, legislativní podporu, úrazové pojištění, instruktory v 
systému CMAS a trenéry. K výhodám patří zapůjčení kompresorů, potápěčské výstroje 
a záchranných pomůcek. Kluby mohou využívat výcvikové středisko Barbora, podvodní 
polygony, plošiny, kesony a plnící stanice. SČP organizuje a provozuje potápěčský 
sport jako veřejně prospěšnou činnost a zajišťuje podmínky pro sportovní reprezentaci 
ČR. Provádí potápěčský výcvik svými instruktory, pracuje s dětmi a mládeží, provozuje 
výcvikové základny mládeže, organizuje celostátní a mezinárodní potápěčské soutěže, 
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pomáhá ochraně životního prostředí při přírodních a jiných katastrofách, zajišťuje 
vzdělávací, školící, osvětovou a veřejně kulturní činnost v oblasti potápění..  

Přehled výsledk ů reprezentace Svazu českých potáp ěčů v roce 2015 
Reprezentace SPČR je složena ze závodníků SČP a SPMS 
 

Medailová umíst ění sportovc ů ČR - Svaz potáp ěčů 
České republiky 

Orienta ční potáp ění  
Mistrovství sv ěta 2015  
Počet medailí 12 

Orienta ční potáp ění 
Mistrovství Evropy junior ů 2015 
Počet medailí 5 

Mistrovství sv ěta 2015 
Počet medailí 1 

Mistrovství Evropy junior ů 2015 
Počet medailí 3 

Nádechové potáp ění 
Mistrovství sv ěta 2015 bazénové 
disciplíny 
Počet medailí 1 

 

 

Zlato St říbro Bronz 
Svaz potáp ěčů 
České republiky 10  3 9 
Celkem 22  
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3. Ekonomické údaje 

3.1. Hospodá řský výsledek za rok 2015 

 

Svaz českých potápěčů je spolek hospodařící dle zákonných předpisů a zásad 

pro neziskové subjekty a v souladu se stanovami SČP Ve smyslu požadavku na 

účetnictví neziskových organizací je Výkaz zisků a ztrát rozlišen na hlavní 

(nezdaňovanou) a vedlejší tzv. hospodářskou (zdaňovanou) činnost v oblasti 

vykazovaných nákladů a výnosů Celkově je hospodaření SČP dáno součtem výsledků 

hospodaření v hlavní a vedlejší činnosti  

Účetnictví SČP  je smluvně vedeno účtárnou Sdružení sportovních svazů ČR v 

souladu s příslušnými zákonnými předpisy. SČP jako právnická osoba podává 

každoročně přiznání k dani z příjmu. Pro zprávu o hospodaření SČP byly použity roční 

účetní výkazy a podaná přiznání k dani z příjmu právnických osob za r. 2015. 

Se znalostí, že nákladová položka účetních odpisů hmotného investičního 

majetku není ve skutečnosti finančně platebním peněžním výdajem, byly dosažené 

výsledky hospodaření bez těchto odpisů za rok 2015 v kladné výši 632 tis.Kč. Včetně 

těchto odpisů byl účetně vykázán hospodářský výsledek -577 tis.Kč. 

 

V roce 2015 obdržel SČP státní dotace v rámci dotačních programů Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které byly v plné výši vyčerpány dle metodických 

pokynů a řádně vyúčtovány MŠMT ČR ke stanovenému termínu, tj. k 31. 1. 2016. 

Čerpání a následné vyúčtování bylo předmětem kontroly Kontrolní komise SČP bez 

závad. 
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3.2. Účetní výkazy k 31. 12. 2015 

Daňové přiznání Svazu českých potápěčů bylo podáno daňovým poradcem 
v řádném termínu do 30. 6. 2016 na příslušný finanční úřad.  
 
 
Výkaz zisků a ztrát SČP 2015 Kč 
Spotřeba materiálu 1 212 166 

Spotřeba energie 426 171 

Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek 131 493 

Opravy a udržování 520 846 

Cestovné 230 878 

Náklady na reprezentaci 80 560 

Ostatní služby 2 054 390 

Mzdové náklady 1 291 751 

Zákonné sociální pojištění 346 934 

Zákonné sociální náklady 22 167 

NZ-Ostatní sociální náklady(nemocenská) 6 000 

Daň silniční 3 000 

Daň z nemovitostí 48 244 

Ostatní daně a poplatky 7 344 

Úroky 15 518 

NZ-Kursové ztráty 3 424 

Manka a škody 144 

Jiné ostatní náklady 273 592 

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 1 209 153 

Poskytnuté příspěvky 461 508 

NÁKLADY 8 345 283 

Tržby za vlastní výrobky 64 218 

Tržby z prodeje služeb 1 556 495 

Úroky 2 270 

Kurzové zisky 1 450 

Jiné ostatní výnosy 797 356 

Přijaté příspěvky 1 085 258 

Přijaté členské příspěvky 676 150 

Provozní dotace 3 584 925 

VÝNOSY 7 768 122 

Hospodářský výsledek celkem -577 161 

Hospodářský výsledek bez odpisů DNHIM 631 992 
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 Rozvaha aktiv a pasiv ke dni 31. 12. 2015  
 2015 

A K T I V A   A   PASIVA 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

Dlouhodobý majetek 18 599  17 415 

Dlouhodobý nehmotný majetek 37  37 

Dlouhodobý hmotný majetek 37 704  37 730 

Dlouhodobý finanční majetek 0  0 

Oprávky k dlouhodobému majetku -19 142  -20 351 

Krátkodobý majetek 4 287  6 457 

Zásoby 225  2 

Pohledávky 77  94 

Krátkodobý finanční majetek 3 870  6 304 

Jiná aktiva celkem 115  57 

ÚHRN AKTIV 22 886  23 872 

Vlastní zdroje 21 042  19 667 

Jmění 21 764  20 244 

Účet výsledku hospodáření 0  0 

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -722  -577 

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let 0  0 

Výsledek hospodaření -722  -577 

Cizí zdroje  1 844  4 205 

Rezervy 0  0 

Dlouhodobé závazky 0  0 

Krátkodobé závazky 57  662 

Jiná pasiva 1 787  3 543 

ÚHRN PASIV 22 886  23 872 

 

4. Kontakty 
Svaz českých potáp ěčů 
IČO: 63836114  
DIČ: CZ63836114  
tel: 241 445 803, 603 419 283 
č.účtu: 49235011/0100 
 
Adresa:  
Na Strži 9/1837  
Praha 4  
140 00 
 
web: www.svazpotapecu.cz 
email: diver@svazpotapecu.cz 
www.facebook.com/svazpotapecu.cz 
 


