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I. 
Úvodní ustanovení 

1) Svaz potápěčů Moravy a Slezska je od 1.1.2014 zapsaným spolkem ve veřejném rejstříku 
u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou L 5185 v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb. Občanský zákoník a je právním nástupcem Svazu potápěčů Moravy a Slezska, který 
byl součástí Svazu potápěčů České republiky registrovaného dne 10.5.1990 MV ČR pod 
č.j. VSP/1-46/90-R, jehož další registrace je vedena pod č.j. II./S-OS/1-27016/95-R 
novelou stanov schválených MV ČR dne 18.11.2002, a novelou stanov schválených 
17.3.2012. 

2) Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s.  používá zkratku SPMS (dále jen SPMS). 

3) SPMS je členem Svazu potápěčů České republiky, zapsaného spolku (dále jen SPČR), 
který je právním nástupcem SPČR, registrovaného na Ministerstvu vnitra pod č.j.VSP/1-
46/90-R novelou ze dne 9.2.2002. SPČR je členem celosvětové organizace CMAS. 
V zahraničním styku SPMS používá název Divers` Association of Czech Republic. 

4) SPMS má sídlo v Brně, Horská 2953/12, PSČ 616 00. Adresa sekretariátu je Ostrava, 
Sládkova 2666/27, PSČ 702 00. 

5) ČSÚ přidělil SPMS identifikační číslo: 62 15 86 94.  

6) Pobočné spolky - kluby registruje prezidium, které následně požádá o zápis pobočného 
spolku - klubu do spolkového rejstříku. Pobočné spolky – kluby (dále jen kluby), vznikají 
dnem zápisu do spolkového rejstříku, mají právní osobnost odvozenou od právní 
osobnosti hlavního spolku  SPMS a jednají svým jménem.    

II. 
Předmět činnosti 

1) Předmětem činnosti SPMS  je organizování, podpora a propagace potápěčských aktivit, 
jako veřejně prospěšných činností, zejména: 

- organizování potápěčského výcviku svými instruktory dle světově uznávaných 
standardů CMAS,  

- provozování potápěčského sportu, 
- organizování a realizace regionálních, celostátních a mezinárodních potápěčských 

soutěží dle uznávaných mezinárodních pravidel, 
- zabezpečování sportovní reprezentace České republiky ve sportovním potápění, 
- zajišťování vzdělávání a tréninku talentované mládeže, 
- činnosti související s ochranou životního prostředí, 
- vzdělávací, osvětová, kulturní a jiná činnost v oblasti potápění a činnostech 

souvisejících, 
- získávání nejnovějších poznatků z oblasti sportu, především z oblasti potápění, 
- zajišťování všestranné výměny poznatků a praktických zkušeností z oblasti potápění a 

z činností souvisejících, 
- podpora činnosti potápěčských klubů, 
- podpora práce s mládeží v potápěčských klubech, 
- spolupráce se státními orgány, orgány místní správy a jinými společenskými 

organizacemi, 
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- pomoc při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech a při jejich 
předcházení, 

- správa majetku SPMS. 

2) SPMS zabezpečuje prostřednictvím SPČR styk a koordinaci potápěčských činností 
s celosvětovou organizací CMAS. 

3) SPMS se může stát členem dalších národních a mezinárodních organizací na základě 
rozhodnutí shromáždění delegátů SPMS. 

III. 
Vznik a zánik členství  

1) Členy SPMS  jsou fyzické osoby a kluby. Kluby mají plnou právní osobnost. 

2) Členy SPMS se mohou stát také právnické osoby - spolky, zabývající se činnostmi v 
oblasti potápění nebo činnostmi souvisejícími na základě písemné přihlášky a po 
rozhodnutí prezidia o jejich přijetí. 

3) Členy SPMS nebo klubu se mohou stát příznivci a zájemci o potápění, potápěči 
libovolného výcvikového systému, občané ČR nebo jiného státu přijetím písemné 
přihlášky podané do klubu nebo na sekretariát SPMS. V přihlášce vyjádří svůj souhlas se 
stanovami  SPMS  a zaváží se k jejich dodržování a uvedou svůj souhlas s vedením a 
zpracováním osobních údajů potřebných pro činnost SPMS. Mladší 18 let se může stát 
členem SPMS nebo klubu na základě písemného souhlasu jeho zákonného zástupce. O 
přijetí člena do klubu rozhoduje výbor příslušného klubu. 

4) Vznikem členství v klubu vzniká členství i v SPMS. Totéž platí i o zániku členství. 

5) Prezidium SPMS, po registraci klubu ve veřejném rejstříku, vydá pro členy klubu členské 
průkazy SPMS. V součinnosti s výborem klubu vybaví klub stanovami a základními 
metodickými materiály SPMS. Klub obdrží potvrzenou registrační kartu. Registrační 
karta obsahuje organizační údaje klubu. 

6) Členství člena v SPMS  zaniká doručením oznámení o zrušení členství v klubu, jeho 
úmrtím nebo vyloučením. 

IV. 
Práva a povinnosti členů SPMS a členů  klubů - pobočných spolků 

1) Základním právem člena je podílet se dle svých možností a schopností na činnosti SPMS, 
a to buď formou zajišťování činnosti SPMS nebo formou udržování či zvyšování své 
odborné potápěčské a sportovní kvalifikace a specializace. Rovněž je právem člena 
dohodnutými formami využívat odbornou, metodickou a organizační základnu SPMS a 
navrhovat opatření ke zlepšení činnosti SPMS. 

2) Základní povinností člena je respektovat stanovy SPMS, platit členské příspěvky, 
odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek a zájmy SPMS. 

3) Základním právem klubu je podílet se na volbě orgánů SPMS a na tvorbě svazových 
dokumentů a požadovat od SPMS  metodickou a organizační pomoc. Kluby mají právo 
vystoupit ze SPMS, čímž nejsou dotčeny závazky klubů vůči SPMS a dalším osobám. 
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4) Základní povinností klubu je podle svých možností rozvíjet činnost ve smyslu stanov, 
propagovat a podporovat činnost SPMS, podílet se na zajišťování svazových akcí a 
odvádět SPMS členské příspěvky za své členy. Za činnost klubu odpovídá jeho výbor a 
předseda, kteří též odpovídají za dodržování obecně platných právních předpisů. 

5) Klub, který neplní své základní povinnosti po dobu jednoho roku, bude zrušen likvidací.  

6) Ke zrušení klubu může dojít rovněž z důvodu úmyslného porušení zákona či stanov 
SPMS. O zrušení rozhoduje prezidium SPMS a tuto skutečnost oznámí klubu písemně. 
Neplacení členských příspěvků po dobu delší než jeden rok je oznámeno klubu písemnou 
formou. Zrušený klub má právo se odvolat k shromáždění delegátů SPMS, nejpozději  
však do 30 dnů po doručení takového rozhodnutí. 

7) Kluby oznamují prezidiu SPMS název, sídlo, předmět činnosti, členy statutárního orgánu, 
datum jejich vzniku a zániku. Tyto údaje jsou povinny oznámit prezidiu SPMS do 15 dnů 
ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu, členů statutárního orgánu 
a sídla jsou povinny oznámit prezidiu SPMS do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich 
příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.  

V. 
Orgány SPMS 

a) Shromáždění delegátů, 

b) Prezidium SPMS, 

c)  Statutární orgán, 

d) Kontrolní komise. 

a) Shromáždění delegátů členských klubů je nejvyšším orgánem SPMS. Klub volí 
jednoho delegáta na každých započatých 50 členů klubu starších 18 let. Delegát klubu má 
jeden hlas rozhodující.  Shromáždění delegátů svolává prezidium SPMS podle potřeby, 
nejméně však jednou ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členských 
klubů, a to do 3 měsíců od předání žádosti. Shromáždění delegátů je usnášeníschopné při 
přítomnosti nadpoloviční většiny delegátů členských klubů. Pro přijetí usnesení je nutný 
souhlas nadpoloviční většiny přítomných delegátů.  

Shromáždění delegátů především: 
- projednává a schvaluje zprávu prezidia o činnosti SPMS za minulé období, 
- projednává a schvaluje zprávu o hospodaření SPMS za minulé období, 
- schvaluje rozpočet SPMS na další období, 
- projednává a schvaluje zprávu kontrolní komise o činnosti za minulé období, 
- určuje cíle SPMS  na další období, 
- schvaluje výše členských příspěvků SPMS  na další období, 
- schvaluje stanovy SPMS, 
- volí členy prezidia SPMS  v lichém počtu, nejvýše však 11 osob, 
- volí členy kontrolní komise SPMS v lichém počtu, nejméně však 3 osoby, 
- rozhoduje o zrušení SPMS. 

Není-li shromáždění delegátů usnášeníschopné, proběhne jednání přítomných delegátů s 
programem, uvedeným v pozvánce. Projednávaný program bude přítomnými vzat na 
vědomí. Bude proveden zápis a určen termín dalšího shromáždění delegátů. 
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b) Prezidium SPMS  je výkonným orgánem SPMS v období mezi shromážděními 
delegátů. Prezidium odpovídá za vytváření podmínek pro činnost SPMS a naplňování 
jeho poslání. Členové prezidia volí ze svého středu prezidenta a viceprezidenta SPMS a 
dále mohou jmenovat další funkcionáře SPMS dle potřeby. O způsobu volby rozhoduje 
tento orgán.  
Prezidium je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Člen 
prezidia hlasuje osobně. Pro přijetí usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny 
přítomných členů prezidia. Prezidium odpovídá za svoji činnost shromáždění delegátů. 
Za činnost prezidia odpovídá statutární orgán SPMS. 

Ve své činnosti prezidium řeší především tyto otázky: 
- přijímání členů, 
- ustavení a registraci klubů, 
- plánování a organizování činnosti SPMS, 
- organizaci výcvikové činnosti a výkonnostního sportu, 
- organizaci vrcholových svazových akcí, 
- organizaci přípravy státní reprezentace, 
- odbornou vzdělávací a výchovnou činnost, 
- přípravu talentované mládeže, 
- vedení neveřejného seznamu členů SPMS v elektronické podobě včetně zápisů 

a výmazů pověřenou osobou,  
- evidenci členů včetně jejich kvalifikací, 
- oceňování činnosti svých členů a partnerských subjektů, 
- součinnost s partnerskými organizacemi a členství v nich, 
- mezinárodní činnost, 
- plnění členských práv a povinností v jiných organizacích, 
- jmenuje členy SPMS do odborných komisí SPČR, 
- deleguje některé pravomoci na odborné komise, 
- schvaluje rozsah činnosti a odpovědnosti členů statutárního orgánu, odborných 

komisí a pracovních týmů,  
- případné přijetí pracovníků pro plnění svých úkolů. 

c) Statutární orgán SPMS je kolektivní, dvoučlenný. Představují jej prezident a 
viceprezident SPMS.  
Prezident i viceprezident jednají za SPMS  samostatně a k otisku razítka SPMS připojí 
svůj podpis. Prezident i viceprezident SPMS odpovídají za svoji činnost prezidiu a 
shromáždění delegátů. 

d) Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán. Je volena shromážděním delegátů z 
členů SPMS. Kontrolní komise má nejméně 3 členy. Kontrolní komise ze svého středu 
volí předsedu. Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen kontrolní komise má 
právo se účastnit jednání prezidia SPMS s hlasem poradním. 

Ve své činnosti řeší především tyto otázky: 
- kontroluje dodržování stanov a směrnic SPMS, 
- kontroluje hospodaření SPMS, 
- kontroluje členskou evidenci a placení členských příspěvků, 
- přezkoumává podněty členů a klubů ve věcech členských a disciplinárních, 
- prověřuje připomínky, náměty a stížnosti k činnosti SPMS. 

Výsledky kontrol řeší s prezidiem SPMS a zpracovává zprávu pro shromáždění delegátů. 
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1) V případě, že v období mezi volbami členů do jednotlivých orgánů SPMS vznikne 
potřeba jejich doplnění novými členy, je možné je doplnit do výše poloviny počtu 
zvolených členů. 

2) Volební období svazových orgánů je pětileté. 

3) Usnesení přijatá orgány SPMS jsou závazná pro všechny členy SPMS.  

VI. 
Hospodaření SPMS 

1) Činnost SPMS je financována z jeho vlastních zdrojů a z příspěvků jiných právnických a 
fyzických osob. O využívání získaných prostředků rozhoduje prezidium. 

2) Za vlastní zdroje se považují členské příspěvky a příjmy z hospodářské činnosti SPMS, 
vykonávané v souladu s §217 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb.. 

3) Hospodářskou činnost vykonávanou v souladu s §217 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb.,  mají 
možnost provádět všechny pobočné spolky SPMS,. 

4) Každý z nositelů právní osobnosti, odvozené od právní osobnosti  SPMS, hospodaří k 
vlastní odpovědnosti a jeho majetek je jeho vlastnictvím, pokud ze způsobu nabytí 
neplyne něco jiného. Za závazky, vzniklé kterémukoliv nositeli právní osobnosti, neručí 
bez dalšího jiní nositelé právní osobnosti odvozené od SPMS, ani členové SPMS.  

5) Každý nositel právní osobnosti odvozené od SPMS nabývá a obhospodařuje majetek 
způsoby, které připouští právní řád České republiky. V mezích zákona je oprávněný 
zřizovat podnikatelské subjekty a být jejich společníkem, spoluvlastníkem, podílníkem 
nebo akcionářem.  

6) SPMS  nepřebírá na sebe žádné závazky klubů vyplývající z jejich činnosti. 

VII. 
Majetek SPMS a klubů - pobočných spolků 

1) Majetek SPMS tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční majetek, členské příspěvky a 
nehmotný majetek. Majetek SPMS je majetek získaný vlastní činností, právním 
nástupnictvím nebo jiným legálním způsobem. 

2) Majetek klubu tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční majetek a nehmotný majetek. 
Zahrnuje majetek získaný vlastní činností klubu, klubové členské příspěvky, prostředky 
získané od jiných subjektů a dále majetek, získaný právním nástupnictvím nebo jiným 
legálním způsobem. Majetek či příspěvky získané formou účelových dotací jsou 
považovány za majetek svěřený a podléhají oddělenému účtování a evidenci.  

3) V případě, že klub ukončí svou činnost a zanikne likvidací, bude jeho majetkové 
vypořádání řešeno ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. §269 - §273. 
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VIII.  
Mezinárodní činnost SPMS 

1) SPMS a všechny jeho kluby mohou rozvíjet mezinárodní činnost na své úrovni, 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 celosvětové organizace CMAS. 

IX. 
Zánik SPMS 

1) SPMS zaniká tehdy, pokud zaniknou všechny kluby. Zrušením SPMS ze zákona se 
zrušují i všechny kluby.  

2) V případě zániku SPMS likvidací bude jeho majetkové vypořádání řešeno ve smyslu 
zákona č.89/2012 Sb. §269 - §273.  

X. 
Společná ustanovení 

1) Registrační kartu vystavuje ve dvou vyhotoveních prezidium SPMS a musí obsahovat: 
- úplný název klubu, 
- sídlo a kontaktní adresu, 
- příjmení, jméno, rodná čísla členů statutárního orgánu, kteří za klub 

jednají (osoby starší 18 let)   
- přidělené evidenční registrační číslo, 
- podpisy členů statutárního orgánu klubu, 
- datum a razítko. 

2) Název klubu musí obsahovat příznačný prvek názvu zapsaného spolku a vyjádřit jeho 
vlastnost pobočného spolku (například: PERMON - potápěčský klub, pobočný spolek 
SPMS). 

3) SPMS a kluby mají právo používat svazovou symboliku, razítka se svým názvem a znak. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1) Novela stanov Svazu potápěčů Moravy a Slezska, zapsaného spolku nabývá platnosti 
dnem schválení shromážděním delegátů konaném v Kocourovci dne 22. 11. 2014. 

2) Svaz potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný spolek je zapsán do veřejného rejstříku u 
Krajského soudu v Brně od 1.1.2014 pod spisovou značkou L 5185. 

3) Prezidium Svazu potápěčů Moravy a Slezska, zapsaného spolku je zmocněno provést ve 
stanovách úpravy požadované Krajským soudem v Brně z hlediska souladu s příslušnými 
aktuálními právními předpisy ČR. 

 


