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1. Identifika ční a obecné údaje o svazu 

 

1.1. Základní údaje 

 
Název organizace :  Svaz potápěčů České republiky, z.s. 
    (dále jen Svaz) 
 
Sídlo organizace:   Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4 
 
Právní forma:   spolek 
 
Identifika ční číslo:   00537225 
 
Registrace: spolkový rejstřík, spisová značka L 205 vedená u Městského 

soudu v Praze 
 
 
1.2. Charakteristika svazu 
 

Posláním Svazu potáp ěčů České republiky (dále SP ČR) je přispívat vlastní 
činností k veřejně prospěšnému účelu. 
 
Předmětem činnosti spolku  je veřejně prospěšná činnost spočívající zejména v: 
 

• Organizování a provozování potápěčského sportu jako veřejně prospěšné 
činnosti. 

• Organizování a provádění potápěčského výcviku svými instruktory dle 
světově uznávaných standardů CMAS.  

• Práce s dětmi a mládeží, provozování výcvikových základen mládeže. 

• Organizování a realizace celostátních a mezinárodních potápěčských soutěží 
dle platných mezinárodních pravidel CMAS. 

• Zajišťování reprezentace České republiky ve sportovním potápění. 

• Ochrana životního prostředí. 

• Pomoc při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a při 
jejich předcházení. 

• Vzdělávací, školící, osvětová a veřejná kulturní a jiná činnost v oblasti 
potápění a činnostech souvisejících. 
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SPČR je svazem, jehož zakladateli a členy jsou dv ě právnické osoby: 
 
Svaz českých potáp ěčů, z.s. (dále jen „SČP“)  IČ: 69836114 
a 
Svaz potáp ěčů Moravy a Slezska, z.s. (dále jen „SPMS“)  IČ: 62158694, 
 
oba dále také jen „členské svazy“. 

 
Seznam členů Svazu potápěčů České republiky tj. seznam členů evidovaných v obou 
členských svazech (ve Svazu českých potápěčů a ve Svazu potápěčů Moravy a 
Slezska) je administrován samostatně v evidenci příslušných členských svazů. 
 
 
 
1.3. Orgány svazu a organiza ční působnost: 
 
Orgány SP ČR: 

 
• 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. 

 
• SPČR má tříčlennou Kontrolní komisi. 

 
 

Statutární výbor: 
MUDr. Pavel Macura  
Ing. Ivan Kratochvíl 

 
Organiza ční působnost SP ČR: 
 

• SPČR má celostátní působnost 

• SPČR nevytváří nižší organizační celky. 

• SPČR může vytvářet odborné komise a pracovní týmy a delegovat jim 

specifikované pravomoci a odpovědnosti. 
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2. Zpráva o sportovní činnosti a výsledcích za 2014 
 

2.1. Profil organizace 

 

Svazu potápěčů České republiky předchází dlouholetá sportovní historie 
československého organizovaného potápění. 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. Založení Svazu potápěčů se sice datuje od 
10.05.1990, ale stanovami byl Svaz potápěčů České republiky ustanoven 9.2.2002. 
Stanovami SPČR je určen systém spolupráce obou zemských svazů. Jsou stanoveny 
orgány svazu i statutární zástupci. SPČR. SPČR zastupuje potápěče ČR v celosvětové 
potápěčské federaci CMAS. SPČR není členem Sdružení sportovních svazů ČR, ale 
členy tohoto Sdružení jsou oba potápěčské svazy SČP a SPMS. 
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Členská základna Svaz potáp ěčů České republiky k 31. 12. 2014   
 
 Počet 

klub ů 
Počet 
členů 

celkem 

Mládež 
do 18 let 

Svaz českých potápěčů 124 6 374 983 
Svaz potápěčů Moravy a Slezska 48 1 613 361 
Svaz potáp ěčů České republiky  
tj. sou čet SČP a SPMS 

172 7987 1344 

 
Svaz českých potápěčů a Svaz potápoěčů Moravy a Slezska jsou členy Sdružení 
sportovních svazů České republiky, které sdružuje celkem 17 členských sportovních 
svazů  
Sdružení sportovních svazů ČR 10 195 623 102 62 003 
 
 
 
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. Členské svazy Svazu potápěčů České 
republiky zajišťují členům v klubech potřebné podmínky pro sport a poskytuje výhody. 
Zajišťují organizační, finanční a informační management, legislativní podporu, úrazové 
pojištění, instruktory v systému CMAS a trenéry. Svazy poskytují svým klubům tj. 
potápěčům výhody, mezi které patří například zapůjčení kompresorů, potápěčské 
výstroje a záchranných pomůcek. Kluby mohou využívat výcviková střediska, podvodní 
polygony, plošiny, kesony a plnící stanice.  
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Členské svazy Svazu potápěčů České republiky tj. SČP a SPMS organizují a 
provozují potápěčský sport jako veřejně prospěšnou činnost a zajišťují podmínky pro 
sportovní reprezentaci ČR. Provádí potápěčský výcvik svými instruktory, pracují s dětmi 
a mládeží, provozují výcvikové základny mládeže, organizují celostátní a mezinárodní 
potápěčské soutěže, pomáhají ochraně životního prostředí při přírodních a jiných 
katastrofách, zajišťují vzdělávací, školící, osvětovou a veřejně kulturní činnost v oblasti 
potápění.  

Přehled výsledk ů reprezentace Svazu potáp ěčů České republiky v roce 2014 
 
 Zlaté 

medaile 
Stříbrné 
medaile  

Bronzové 
medaile 

Svaz českých potápěčů 3 4 5 
Svaz potápěčů Moravy a Slezska 4 0 4 
Svaz potáp ěčů České republiky  
tj. sou čet SČP a SPMS  

7 4 9 

 

Celkové výsledky reprezentace členských svazů ve Sdružení sportovních svazů ČR 
v roce 2014 

Sdružení sportovních svazů ČR 83 79 62 
 

 

3. Ekonomické údaje 

3.1. Hospodá řský výsledek za rok 2014 

 
Svaz potápěčů České republiky je spolek hospodařící dle zákonných předpisů a 

zásad pro neziskové subjekty a v souladu se stanovami SPČR. 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 SPČR dáno součtem 
výsledků hospodaření v hlavní a vedlejší činnosti. V roce 2014 mělo SPČR pouze 
činnost hlavní (nezdaňovanou). 

 
Účetnictví SPČR je smluvně vedeno účtárnou Sdružení sportovních svazů ČR v 

souladu s příslušnými zákonnými předpisy. SPČR jako právnická osoba podává 
každoročně přiznání k dani z příjmu. Pro zprávu o hospodaření SPČR byly použity roční 
účetní výkazy a podaná přiznání k dani z příjmu právnických osob za r. 2014. 

 
Účetně byl vykázán hospodářský výsledek +2752 Kč. 
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Výsledek hospodaření SPČR 2014 Kč

NZ - Bankovní poplatky 554

NZ - Jiné ostatní náklady 0

NÁKLADY 554

NZ - Tržby z prodeje služeb 3 306

VÝNOSY 3 306

ZISK (- ztráta) 2 752

Rozvaha aktiv a pasiv SPČR k 31.12.2014 v Kč PS KS

Bankovní účet 4 000 554 3 446

Pohledávky z obchod. vztahů-odběratelé 4 000 4 000

AKTIVA 8 000 4 554 3 446

Daň z přidané hodnoty 694 1 388 694

PASIVA 694 1 388 694

AKTIVA 8 000 4 554 3 446

PASIVA 694 1 388 694

rozdíl 7 306 3 166 2 752

 

3.2. Účetní výkazy k 31. 12. 2014 

 
Výkaz zisk ů a ztrát za rok 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozvaha aktiv a pasiv ke dni 31. 12. 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kontakty 
Svaz potáp ěčů České republiky 
IČO: 00537225 
DIČ: CZ00537225 
tel: 241 445 803, 603 419 283 
č.účtu: 107-8365980247/0100 
 
Adresa:  
Na Strži 9/1837  
Praha 4  
140 00 
 
web: www.svazpotapecu.cz 
email: diver@svazpotapecu.cz 


