
Stanovy Svazu českých potápěčů
Návrh znění pro konferenci SČP – listopad 2003
schválený vedením PK Praha C/187 25.10.2003

I.
Úvodní ustanovení

1) Svaz českých potápěčů (dále SČP) je občanským sdružením ve smyslu zákona 83/1990 Sb.
o sdružování občanů (dále zákon) a je právním nástupcem Svazu potápěčů Čech, který byl
součástí Svazu potápěčů ČR registrovaného 10.5.1990 MV ČR pod číslem jednacím VSP/1-
46/90-R.

2) Základní organizační jednotkou SČP je potápěčský klub (dále jen PK).
3) Na čele SČP stojí presidium v čele s presidentem.
4) Presidium SČP si dle potřeby zřizuje odborné komise a pracovní týmy.
5) Presidium dle potřeby zřizuje a koordinuje organizační články na úrovni krajů.
6) SČP má sídlo: Na Strži 9, 140 00 Praha 4.
7) SČP reprezentuje zájmy svých členů vůči orgánům České republiky a vůči domácím, zahraničním

a mezinárodním organizacím a institucím.

II.
Předmět činnosti

1) SČP je sdružením jednotlivců a kolektivů zabývajících se potápěčskou zájmovou činností a
navazující technickou, výchovnou, výukovou, osvětovou a kulturní činností, zabezpečováním
činnosti státní reprezentace, prací s talentovanou mládeží, zabezpečováním výkonnostního sportu
a činnostmi souvisejícími. Činnost je rozvíjena na území České republiky. SČP zajišťuje a
koordinuje součinnost s tuzemskými, zahraničními a mezinárodními organizacemi a institucemi.

2) Cílem činnosti SČP je prostřednictvím své organizační struktury, odborných pracovníků,
materiální základny a partnerského vztahu s dalšími organizacemi vytvářet podmínky pro činnost
svých členů a naplňování výše uvedených činností.

III.
Struktura SČP, vznik a zánik členství

1) Struktura SČP:
a) presidium SČP
b) potápěčský klub (PK)
c) členové

2) Členem SČP se může stát bez rozdílu státní příslušnosti, národnosti a získaného typu potápěčské
kvalifikace každý člověk, který se zaváže respektovat stanovy SČP. Přijetí zájemce mladšího 15
let je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce. Přihlášku lze podat
prostřednictvím libovolného organizačního článku SČP, jehož orgán také o přijetí rozhodne. Proti
rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat k presidiu SČP, jehož rozhodnutí je konečné..

3) O registraci PK do struktury SČP rozhoduje presidium SČP. Žádost o registraci se podává formou
registrační přihlášky spolu se zápisem ze schůze klubu, která o vstupu do SČP rozhodla. Proti
rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat k valné hromadě SČP, jejíž rozhodnutí je konečné.

4) Presidium po registraci PK ve struktuře SČP vybaví tento PK základními metodickými materiály
a pokyny. Pokud registrovaný PK žádá SČP o udělení právní subjektivity, obdrží od SČP
registrační list, kterým je tato právní subjektivita udělena.

5) Dokladem členství v SČP je členský průkaz.



6) Členství v SČP zaniká:
a) vzdáním se členství - doručením písemného oznámení SČP
b) neuhrazením členských příspěvků SČP za dobu delší než jeden rok
c) zrušením členství pro závažné porušení stanov SČP
d) úmrtím

7) Registraci PK ve struktuře SČP může presidium SČP zrušit, jestliže členy PK nejsou alespoň tři
členové SČP.

8) Rozhodne-li se PK nebýt dále registrován ve struktuře SČP, sdělí toto presidiu SČP a registrace
PK ve struktuře SČP zaniká dnem, kdy toto presidium vezme na vědomí, nejpozději však
uplynutím doby tří měsíců po majetkovém vypořádání mezi PK a SČP.

9) Rozhodnutí o zrušení členství nebo o zrušení registrace PK oznamuje presidium SČP písemně
dotčenému subjektu s lhůtou na odvolání 14 dní od doručení. Odvolání je možné ke kontrolnímu
orgánu SČP, který může toto zrušení potvrdit nebo vrátit presidiu k přešetření. Další odvolání je
možné k valné hromadě SČP, jejíž rozhodnutí je konečné.

IV.
Práva a povinnosti členů

1) Základním právem člena SČP je podílet se na činnosti SČP.
2) Plnoletý člen SČP má právo volit a být volen do orgánu SČP podle volebního řádu.
3) Základní povinností člena SČP je řídit se stanovami SČP, platit členské příspěvky ve stanovené

lhůtě, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek a zájmy SČP.

V.
Orgány SČP

1) Orgány SČP jsou:
a) valná hromada
b) presidium
c) kontrolní orgán
d) president a vicepresident

2) Vrcholným orgánem SČP je valná hromada členů.
3) Valnou hromadu svolává presidium SČP nejméně jedenkrát za 3 roky. Valná hromada musí být

též svolána na základě požadavku nejméně 10 % členské základny SČP a to nejpozději do šesti
měsíců od doručení tohoto požadavku na presidium SČP.

4) Valná hromada schvaluje stanovy SČP a jejich změny, volí presidium a kontrolní orgán.
5) Právo hlasovat na valné hromadě má každý plnoletý člen, který nemá vůči svazu žádné závazky

po lhůtě splatnosti. Každý takový člen má jeden hlas.
6) PK vyšle na valnou hromadu delegáta, který zastupuje členy PK s hlasovacím právem a nehlasují

samostatně.
7) Samostatně hlasuje člen, který není členem PK a člen, který nechce být zastupován delegátem a ve

lhůtě určené k podání přihlášek na valnou hromadu tento svůj záměr písemně oznámí. Zároveň se
musí jednání valné hromady osobně zúčastnit. Účast může být podmíněna splněním dalších
podmínek (zejména včasnou přihláškou a zaplacením účastnického poplatku).

8) Je-li někdo členem více PK, zastupuje jej při hlasování delegát toho PK, prostřednictvím kterého
hradil poslední členský příspěvek, nevyužije-li svého práva hlasovat samostatně. Hradil-li členský
příspěvek jinak, nebo nemá-li povinnost placení členského příspěvku, musí člen sdělit
příslušnému orgánu valné hromady, který delegát PK jej bude při hlasování zastupovat.

9) Delegát zastupuje člena při hlasování po celou dobu konání valné hromady, nelze pro různá
hlasování být zastoupen různými delegáty.

10) Jedna fyzická osoba může být delegátem více PK.
11) Delegát musí mít sám právo hlasovat a musí být přítomen osobně, musí hlasovat všemi hlasy

stejně.



12) Přidělením hlasovacího lístku s určitým počtem hlasů či oznámením o nepřidělení hlasovacího
lístku příslušným orgánem valné hromady dochází ke konečnému rozhodnutí o všech případných
sporných skutečnostech ohledně počtu hlasů, kterými disponuje delegát či o hlasovacím právu
člena.

13) Presidium SČP je voleno tajnou volbou v lichém počtu do l5 osob. Minimálně musí mít 5 osob.
14) Kontrolní orgán SČP je volen tajnou volbou v lichém počtu a je nejméně tříčlenný. Jeho členové

nemohou být současně členy presidia SČP.
15) President a vicepresident SČP jsou voleni tajnou volbou z členů zvoleného presidia. Předseda

kontrolního orgánu SČP je volen tajnou volbou z členů zvoleného kontrolního orgánu.
16) O platnosti veškerých usnesení orgánu SČP rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných

členů usnášeníschopného orgánu. Orgán je usnášeníschopný při účasti nejméně 50 % jeho členů.
Není-li valná hromada usnášeníschopná, může být zrušena a do 30 minut svolána mimořádná
valná hromada na níž rozhoduje nadpoloviční většina přítomných delegátů. Výjimkou je
rozhodnutí o zániku SČP (viz článek IX. stanov).

17) Usnesení přijatá orgány SČP jsou po svém zveřejnění závazná pro všechny členy SČP.
18) Presidium schvaluje rozsah činnosti a zodpovědnosti svých odborných komisí a pracovních týmů.
19) Za formální stránku činnosti presidia odpovídá president SČP.
20) Za formální stránku činnosti kontrolního orgánu SČP odpovídá jeho předseda.
21) Presidium může přenést některé své pravomoci na odborné komise.
22) President SČP zodpovídá za svoji činnost presidiu, presidium zodpovídá za svoji činnost valné

hromadě.
23) Volební období orgánů SČP je tříleté.
24) President může stejnou funkci vykonávat maximálně dvě po sobě jdoucí volební období.
25) Statutárními zástupci SČP jsou president a vicepresident svazu a presidiem pověřené osoby.

VI.
Hospodaření a majetek SČP

1) Činnost SČP je financována z jeho vlastních zdrojů a příspěvků jiných organizací, institucí a
fyzických osob. Vlastními zdroji jsou členské příspěvky a příjmy z hospodářské činnosti SČP.

2) Výše členských příspěvků SČP je stanovována valnou hromadou na základě návrhu prezidia SČP.
3) Hospodářskou činnost SČP, jejíž součástí je i účast na podnikání jiných osob, disponování

s majetkem a zaměstnávání pracovníků, řídí presidium. Valná hromada může určit hospodářská
pravidla.

4) Hospodářskou činnost mohou vykonávat všechny právní subjekty registrované v SČP, každý
hospodaří na vlastní odpovědnost a za jeho závazky neručí SČP či jiný člen SČP.

5) Při ukončení registrace PK ve struktuře SČP rozhoduje o majetku SČP, který byl PK svěřen do
užívání, presidium SČP.

VII.
Mezinárodní činnosti SČP

1) Všechny složky a orgány SČP mohou rozvíjet mezinárodní činnost, a to především za účelem
zdokonalování výcviku, zvyšování sportovní výkonnosti, výměny informací, poskytování služeb a
kulturně osvětové činnosti.

2) Realizace potápěčského výcviku a sportovní závodní činnosti vychází ze základních předpisů
mezinárodní organizace CMAS a případně dalších organizací.

VIII.
Činnost presidia

1) Nejvyšším výkonným a řídícím orgánem SČP je jeho presidium.
2) Presidium zodpovídá za vytváření podmínek pro činnost SČP a naplňování jeho poslání.



3) SČP se může na základě rozhodnutí presidia stát kolektivním členem jiného neziskového sdružení
či organizace a může do nich delegovat své zástupce.

4) Presidium rozhoduje zejména o:
a) plánování a organizaci činnosti SČP
b) hospodaření SČP
c) organizaci výcvikové činnosti
d) organizaci výkonnostního sportu
e) organizaci vrcholových akcí SČP
f) organizaci přípravy státní reprezentace
g) odborné, vzdělávací a výchovné činnosti
h) mezinárodní činnosti
i) přípravě talentované mládeže
j) vedení členské evidence
k) odměňování činnosti svých členů a partnerských subjektů
l) součinnost s partnerskými organizacemi
m) výkon práv a plnění závazků v jiných organizacích a společnostech, jejichž je SČP

společníkem, popř. členem
n) plnění členských práv a závazků v jiných organizacích
o) zdravotnické problematice potápění
p) ustavení, koordinaci a vymezení působnosti a činnosti organizačních článků SČP na úrovni

krajů
5) Člen presidia hlasuje osobně.
6) Každý člen presidia má při hlasování jeden hlas.
7) V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas člena presidia předsedajícího jednání.

IX.
Zánik SČP

1) SČP zaniká tehdy, pokud se na tom na valné hromadě usnesou dvě třetiny všech členů SČP.

X.
Obecná a závěrečná ustanovení

1) Na doručování se použijí ustanovení Občanského soudního řádu.
2) Tyto stanovy SČP nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou SČP. Presidium zajistí

jejich oznámení Ministerstvu vnitra a je pověřeno valnou hromadou odstranit případné závady
podle § 11 odst. 2) zákona.

Návrh připravili Tomáš Sládek a Zdeněk Šraier
Potápěčský klub Praha


