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Identifikační a obecné údaje o svazu

1.

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

Identifikační číslo:

63836114

Registrace:

spolkový rejstřík, spisová značka L 6735 vedená u
Městského soudu v Praze

1.2. Charakteristika svazu
Účelem Svazu českých potápěčů (dále SČP) je veřejně prospěšná 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

Organizační struktura SČP je vertikálně členěna a je tvořena:
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 potápěčů, z.s. tj. členů evidovaných v
potápěčských klubech, které jsou pobočnými a zapsanými spolky, a čestných
členů je v evidenci administrované sekretariátem SČP.

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 SČP platný k 31.12.2020 (abecedně):
Hruška Petr
Hudec Jaroslav
Janeček Miroslav
Kráčmar Bohumír
Macura Pavel
Mašek Pavel
Podhorný Petr
Pražák Jiří
Šíf Eduard
Seznam členů Kontrolní komise SČP k 31.12.2020 (abecedně):
Drábek Vladimír
Salvender Norbert
Švejda Jaroslav

2.

Zpráva o sportovní činnosti a výsledcích za 2020

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 potápěčů k 31. 12. 2020
Počet
klubů
Svaz českých potápěčů

87

Počet
členů
celkem
2819

Mládež
do 18 let
1023

Svaz českých potápěčů je členem Sdružení sportovních svazů České republiky, které
sdružuje celkem 16 členských sportovních svazů
Svaz českých potápěčů je členem Svazu potápěčů České republiky, z.s. (dále SPČR).
SPČR je členem celosvětové potápěčské organizace "Confédération Mondiale des
Activités Subaquatiques" zkratka C.M.A.S. v textu CMAS. SČP zabezpečuje styk a
koordinaci s organizací CMAS 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
První potápěčské 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).
Početně největší sportovní potápěčskou disciplínou je přístrojové sportovní potápění.
Potápěči s přístrojem získávají potápěčskou kvalifikaci ve výcvikovém systému CMAS.
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, pomáhá ochraně životního
prostředí při přírodních a jiných katastrofách, zajišťuje vzdělávací, školící, osvětovou a
veřejně kulturní činnost v oblasti potápění.
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Přehled sportovních výsledků Svazu českých potápěčů v roce 2020
Vrcholovou složkou potápěčského sportu je reprezentace ČR, která je složena ze
závodníků SČP a SPMS. Maximální možná podpora a pozornost je věnována mládeži,
zejména závodním talentům. Největší rozsahem aktivity a počtu závodníků je
organizované sportovní závodění členů potápěčských klubů ve všech výše uvedených
sportovních disciplínách.
Vzhledem k velkému rozsahu forem, kategorií, disciplín a druhů závodního sportu
potápěčů organizovaných v klubech jsou dále uvedeny a popsány akce a vybrané
výsledky kolektivů a jednotlivců na závodech v tuzemsku v rámci SČP a SPMS a v
zahraničí v roce 2020
Plavání s ploutvemi
3 kola ligy - SČP
25.1. 1. kolo ligy mládeže
26.9. 2. kolo ligy mládeže
3.10. 3. kolo ligy mládeže

C/142 Potápěči Uhlomost-sport
C/32 Subaquaclub Delfín Tábor
C/29 AQUA KLUB Liberec

4 kola ligy - SPMS
25.1. 1. kolo ligy mládeže
15.2. 2.kolo ligy mládeže
26.9. 3. kolo ligy mládeže
3.10. 4. kolo ligy mládeže

M/72
M/27
M/53
M/24

NEMO Zlín
SP Laguna N.J.
Čochtanklub-potápěči
Skorpen Přerov PK

Distanční plavání s ploutvemi – 1 kolo
12.9. 4. kolo ligy DPP
M/31 Fast Fins
Orientační potápění – 3 kola
12.-14.6.
Jesenice
14.-16.8.
Liberec
4.-6.9.
Mělice

C/203 Rejnok Karlovy Vary
C/29 AQUA KLUB Liberec
C/61 KP Pardubice

Spearfishing – 2 kola
22.-24.5.
1.kolo MČR + Blat. pohár C/107 KP Blatná
18.-20.9.
2.kolo MČR
C/61 KP Pardubice
Klubové akce
8.-9.2. Žďárský gumák
19.9. Koronáček – závody PP a RP

M/53 Čochtanklub Žďár n./S.
M/72 NEMO Zlín
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Výsledky Mistrovství České republiky Orientační potápění 2020
1.
Kolo Jesenice:
Ženy: Hvězda 1. Dvořáková Zuzana
Speed 1. Dvořáková Zuzana
2. Benešová Dominika
2. Janoušková Kristýna
3. Rutsch Radka
3. Svobodová Barbora
Muži:

1. Němeček Jakub
2. Šmejkal Martin
3. Kašpar Ondřej

1. Valníček Jakub ml.
2. Šmejkal Martin
3. Němeček Jakub

Závodí se ještě v disciplíně Speed (rychlost OP na 100 m) a dvoučlenné sjíždění.
2. kolo Liberec:
Ženy Tyče 1. Benešová Dominika
2. Dvořáková Zuzana
3. Svobodová Barbora
Muži

Paralel 1. Benešová Dominika
2. Šimůnková Eliška
3. Kopecká Lucie

1. Němeček Jakub
2. Šmejkal Martin
3. Valníček Jakub ml.

1. Šmejkal Martin
2. Valníček Jakub ml.

V Liberci se ještě koná Memoriál J. Kurhajce v disciplíně EONK (bez limitů)
3. kolo Mělice
Mkurz 1. Svobodová Barbora
2. Dvořáková Zuzana
3. Kopecká Lucie
EONK

1. Šmejkal Martin a Valníček Jakub ml.
3. Pilný Lukáš

1. Žížalová Lucie
2. Kopecká Lucie
3. Cimrtová, Dvořáková, Rutch
Svobodová

1. Šmejkal Martin
2. Pilný Lukáš
3. Petržilka ml. a st.

Kromě závodů MČR se v Mělicích plave ještě závod dvoučlenných hlídek jako
Memoriál Jakuba Kalouska.
Kromě výše uvedených závodů se konal ještě Noční orient v Liberci.
V roce 2020 se v orientační potápění nekonaly žádné mezinárodní závody, tj. Evropské
poháry ani Mistrovství Evropy 2021 (juniorů i seniorů) z důvodu pandemie covid-19.
V plavání s ploutvemi proběhl v únoru 2020 Světový pohár v Egeru, kterého se většina
reprezentantů zúčastnila, a vyplavali si několik limitů pro připravované MS v Tomsku,
které se mělo konat v červenci 2020. Světový pohár SP je "klubový" závod, proto tam
reprezentace nejela jako "tým". Filip Látal zde zaplaval nový český rekord na 200 PP.
Další reprezentanti zaplavali také velmi solidní časy a potvrdili tak svoji stoupající formu
(A.Švomová (B limit na 50PP a 50RP, a C limit na 100RP a 100PP, B.Sládečková (A
limit na 200PP a několik B limitů), D. Musil (B limit na 400 BF), M.Kubíček (C limit na
400PP).
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Další SP a Mistrovství světa byly zrušeny přesunuty na rok 2021. Závodníci se
připravovali především ve svých domovských klubech.
Za podpory Svazu potápěčů České republiky bylo uspořádáno soustředění na začátku
září, zakončené Akademickými hrami (AC BALUO v Olomouci). Tento závod byl
částečně jako nominační a také kontrolní před plánovaným ME v Lignanu (které bylo
jako náhrada za zrušené MS v Tomsku), ale i tento závod byl pro nepříznivou
covidovou situaci zrušen.
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3.

Ekonomické údaje

3.1. Hospodářský výsledek za rok 2020

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 bylo smluvně vedeno účetní 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. 2020.
Ve smyslu účelu Svazu českých potápěčů a v souladu s Programovým
prohlášením SČP pro období do roku 2020 jsou výsledky hospodaření za rok 2020
posuzovány z hlediska časového vývoje meziročním porovnání a dále z hlediska relace
dosažené skutečnosti a rozpočtu na rok 2020. Z obou hledisek lze hodnotit dosažené
účetní výsledky ekonomiky SČP jako odpovídající reálným možnostem a objektivním
podmínkám pro hospodaření a činnost svazu.
Se znalostí, že nákladová položka účetních odpisů hmotného investičního
majetku není ve skutečnosti finančně platebním peněžním výdajem, byly dosažené
výsledky hospodaření přiměřeně v souladu s plánem hospodaření pro rok 2020.
Hospodářský výsledek činnosti SČP za rok 2020 činil účetně ztrátu –367 tis. Kč,
ale bez odpisů DHNM dosáhl výše zisku +434 tis. Kč.
Z hlediska priorit SČP lze konstatovat, že hospodařením v roce 2020 byly
zajištěny nezbytné finančně ekonomické podmínky pro svazové i klubové potápěčské
aktivity.
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Koronavirová pandemie paralyzovala v roce 2020 aktivitu ve všech oblastech
života společnosti. Také sportovní činnost byla významně omezena. Pandemie a s tím
spojená omezující vládní opatření po velkou část roku znemožnily členům
potápěčských klubů SČP pořádání plánovaných akcí, zakázán byl provoz bazénů,
závody a soutěže, potápěčské zahraniční výjezdy a další svazové a klubové akce.
Přesto se v rámci možností podařilo plnit úlohu SČP ve smyslu jeho poslání a účelu.
Dokladují to výsledky hospodaření za rok 2020 v meziročním porovnání i v relaci k
rozpočtu na rok 2020.
Účetní výsledky ekonomiky SČP objektivně odpovídají zdrojovým možnostem
státních dotací pro SČP.
Rozhodující pro vývoj ekonomiky SČP bude i v dalším období schopnost
vytváření finančně ekonomických podmínek pro podporu sportovní a klubové činnosti. K
tomu je zejména zapotřebí získání státních dotací v programech podpory sportu
Národní sportovní agentury a dalších příspěvků pro SČP.
V roce 2020 obdržel SČP státní dotace v rámci dotačních programů Národní
sportovní agentury ČR, které byly v plné výši vyčerpány dle metodických pokynů a
řádně vyúčtovány ke stanovenému termínu.
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3.2. Účetní výkazy k 31. 12. 2020
Daňové přiznání Svazu českých potápěčů za rok 2020 bylo konzultováno s daňovým
poradcem a podáno v řádném termínu na příslušný finanční úřad.
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4.

Kontakty

Svaz českých potápěčů
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

5.

Podpis statutárního zástupce SČP

………………………………………………………..
Ing. Jaroslav Hudec
Statutární zástupce
Viceprezident Svazu českých potápěčů, z.s.
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