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Věc:  Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise České asociace squashe o.s. (SK ČASQ) ve 

věci podezření z porušení předpisů a stanov České asociace squashe o.s. 
 
 
Č.j.:  SK-2015-04-23-086 
 
 
Rozhodnutí: 
 
SK ČASQ  rozhodla, že členové ČASQ, Ing. Pavel Sládeček, nar. 5.6.1960, Ing. Petr Kolegar, nar. 1.2.1967, 
Miroslav Krejčí, nar. 14.1.1967 a Štěpán Marko, nar. 31.1.1966 (dále také „účastníci“) jsou vinni tím, že: 

a)  Nerespektovali a nerespektují usnesení valné hromady ČASQ ze dne 8.10.2014, které zní: 
„Pan Pavel Sládeček, pan Štěpán Marko, pan Petr Kolegar, slečna Olga Ertlová, a pan Miroslav Krejčí 
jsou povinni nově zvolenému VV ČASQ případně jeho pověřenému členu předat nejpozději do 
17.10.2014 veškerou agendu ČASQ, a to zejména:  
1) Oficiální účetní závěrky České asociace squashe, o.s.  za roky 2011, 2012, 2013 a hospodaření za 

rok 2014 k 30.9. 2014 (výsledovka, rozvaha, inventarizace účtů, seznam závazků a pohledávek, 
včetně rozboru po střediscích)  

2) Oficiální účetní závěrky SQUASH CZ spol. s r.o. , IČ 65409434 za roky 2011, 2012, 2013 a 
hospodaření za rok 2014 k 30.9. 2014 (výsledovka, rozvaha, inventarizace účtů, seznam závazků a 
pohledávek, včetně rozboru po střediscích) 

3) Oficiální účetní závěrky Czech Squash nadační fond, IČ 02223970 od založení  a hospodaření za rok 
2014  k 30.9. 2014 (výsledovka, rozvaha, inventarizace účtů, seznam závazků a pohledávek, včetně 
rozboru po střediscích)  

4) Účetní software (licence a přístupy) nebo SML a specifikace systému komunikace  se společností, 
která zpracovává účetnictví 

5) Zakladatelské dokumenty k výše uvedeným subjektům (IČ, DIČ, registrace, živnostenské listy, 
notářské zápisy apod.)  

6) Archiv účetnictví všech 3 uvedených subjektů 
7) Dotační tituly a jejich vyúčtování 
8) přístupy k Datové schránce SQUASH CZ spol. s r.o. a má-li, pak i ostatních výše uvedených subjektů 
9) přístupy (hesla internetového bankovnictví) k bankovním účtům všech výše uvedených subjektů  
10) výpisy z bankovních účtů všech výše uvedených subjektů od 1.1.2011 do září 2014 
11) Seznam závazků a pohledávek všech výše uvedených subjektů 
12) Seznam majetku všech 3 uvedených subjektů, tedy České asociace squashe, o.s., SQUASH CZ spol. s 

r.o., Czech Squash nadační fond 
13) veškeré smluvní dokumentace, kde je účastníkem některý z uvedených subjektů (ve všech věcech) 
14) databáze členů ČASQ včetně kontaktů 
15) Databáze trenérů, vč. seznamu přidělených licencí a doby platnosti těchto licencí 
16) Databáze rozhodčích, vč. seznamu přidělených licencí a doby platnosti těchto licencí 
17) Veškeré metodické materiály a pokyny pro vedení kurzů pro trenéry i rozhodčí 
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18) Kalendář plánovaných akcí v oblasti vzdělávání trenérů a rozhodčích 
19) Veškeré podklady pro ESF konferenci pro trenéry, která se má konat v ČR v roce 2015 (rozpočet, 

podmínky, počet potenciálních účastníků, kontakty atd.) 
20) Veškeré podklady pro plánované ME do 19 let (rozpočet, podmínky, počet potenciálních účastníků, 

podklad k prezentované dotaci, kontakty atd.) 
21) Veškeré podklady pro CZJO v roce 2015 (rozpočet, podmínky, počet potenciálních účastníků, 

kontakty atd.) 
22) Databáze SCM vč. kontaktů na odpovědné osoby  
23) Smlouvy a veškeré další dokumenty týkající se SCM 
24) Kontakty na MŠMT, obzvláště týkající se vzniku a podpory při čerpání dotací, emailovou 

(komunikaci předsedy s panem Vosykou) i jinou korespondenci v této věci 
25) Veškeré podklady k plánovanému nákupu automobilu včetně dotace 
26) Užívané Kontakty na média použitelné pro propagaci squashe (TV, rozhlas, tisk, internet atd.) 
27) Veškeré existující materiály týkající se projektů podpory squashcenter a klubů 

28) Dokumenty vztahující se k majetku všech 3 subjektů, tedy nabývací tituly, záruční listy apod., 

zejména dokumentaci k automobilu. 

 K předání dojde nejpozději v poslední den lhůty ve 12:00, nedohodne-li se písemně jinak. Fyzické 
předání zajistí generální sekretář Jan Mutina, a to v místě sídla ČASQ, přičemž náhrada cestovného 
mu bude uhrazena. Do 8.10. 2014 v 19:30 hodin jsou pan Pavel Sládeček, pan Štěpán  Marko, pan 
Petr Kolegar, pan Jan Mutina a pan Miroslav Krejčí povinni předat předsedovi ČASQ  přístupové 
tzv. „master kódy“ k webové aplikaci na www.cz-squash.net a dále  přístupy k doménám 
WWW.CZ-SQUASH.CZ a WWW.CZECH-SQUASH.CZ  tak, aby předseda ČASQ byl schopen přístupové 
kódy změnit a aby byla zajištěna kontinuita užívání členy.“ 

 
a nesplnili a neplní povinnosti jim v rámci usnesení uložené, a to ani z části. 
 
a 
 

b) nerespektovali a nerespektují Rozhodčí nález č. 8/2014 ze dne 31.12.2014 vydaný Arbitrážní komisí 
ČASQ ve znění opravného usnesení, který nabyl právní moci dne 9.3.2015, a neplní povinnosti jim 
rozhodnutím arbitrážní komise uložené, a to ani z části, 
 
čímž hrubě porušili předpisy ČASQ a obecné zásady sportovní etiky a tedy se dopustili disciplinárního 
provinění ve smyslu čl. 25 platného disciplinárního řádu ČASQ, a za to se  
 
Ing. Pavlu Sládečkovi, nar. 5.6.1960 ukládá trest peněžitou pokutu ve výši 4.000,-Kč,  Petru  Kolegarovi, 
nar. 1.2.1967 ukládá trest peněžitou pokutu ve výši 4.000,-Kč,  Miroslavu Krejčímu, nar. 14.1.1967 
ukládá trest peněžitou pokutu ve výši 4.000,-Kč a Štěpánovi Marko, nar. 31.1.1966 ukládá trest 
peněžitou pokutu ve výši 4.000,-Kč. 
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Odůvodnění rozhodnutí: 
 
SK ČASQ obdržela dne 9.4.2015 od klubu SK Omega JM, zastoupeného p. Ivem Korandou, podnět k prošetření 
chování bývalého vedení ČASQ ve věcech: 

• nesplnění úkolu ohledně předání "veškeré agendy ČASQ" atd., který byl bývalému vedení ČASQ uložen 
poslední konanou Valnou hromadou ČASQ (dále jen VH ČASQ), která se uskutečnila dne 8.10.2014, jak 
vyplývá ze zápisu z této VH  

• nesplnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí Arbitrážní komise ČASQ - rozhodčí nález 8/2014 ve znění 
opravného usnesení, který nabyl právní moci dne 9.3.2015 

 
K podnětu byly doloženy: 

• kopie zápisu z VH ČASQ konané dne 8.10.2014 

• rozhodčí nález Arbitrážní komise 8/2014 s vyznačením nabytí právní moci 

• vyjádření předsedy ČASQ ing. Tomáše Cvikla. 
 
SK ČASQ vyzvala k vyjádření všechny shora uvedené účastníky, kteří své vyjádření podali a v jeho rámci zejména 
konstatovali, že:    
 

• SK ČASQ není oprávněna rozhodovat o jejich případném provinění; 

• Skutková podstata provinění musí být definována v disciplinárním řádu; 

• Disciplinární provinění je podle čl. 2 Disciplinárního řádu ČASQ „porušení stanovených povinností při 
sportovní činnosti, či v souvislosti s touto činností“. Za disciplinární provinění nelze považovat porušení 
stanov (i kdyby k němu došlo) nebo neplnění rozhodnutí VH ČASQ nebo Arbitrážní komise ČASQ (i kdyby 
bylo platně přijato); 

• Oznámení ze dne 23.4.2015 trpí závažnou procesní vadou; 

• O platnosti usnesení valné hromady ČASQ ze dne 8.10.2014 je vedeno soudní řízení, v jehož rámci 
účastníci napadají platnost usnesení; 

• Proti rozhodčímu nálezu Arbitrážní komise 8/2014 byl podán návrh na zrušení rozhodčího nálezu; 

• Je zřejmé, že jádrem sporu je zde to, zda bylo platně přijato rozhodnutí o odvolání bývalého vedení ČASQ 
a o volbě nového vedení ČASQ, přičemž tvrdí, že stále jsou členy výkonného výboru ČASQ a pouze si 
ponechávají podklady pro výkon funkcí, v němž jim je bráněno. 

 
SK ČASQ z výše uvedených podkladů a vyjádření zjistila obsah usnesení valné hromady ze dne 8.10.2015. Zjistila 
dále obsah rozhodčího nálezu Arbitrážní komise 8/2014. SK ČASQ se dále seznámila s argumentací účastníků 
směrem k soudům ve věci neplatnosti usnesení valné hromady a také směrem ke zrušení rozhodnutí Arbitrážní 
komise. 
 
SK ČASQ zejména z vyjádření účastníků zjistila, že přiznávají základní skutečnosti kladené jim za vinu a tedy fakt, že 
nesplnili a ani nehodlají splnit povinnosti jim uložené valnou hromadou ČASQ v rámci usnesení ze dne 8.10.2014 a 
arbitrážní komisí ČASQ.  
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SK ČASQ konstatuje, že dle čl. 5 odst. 3 platných stanov ČASQ jsou povinnostmi člena: 
 

a)  respektovat a dodržovat stanovy ČASQ 
b)  plnit rozhodnutí VH ČASQ 
c)  poskytovat všem orgánům ČASQ potřebnou součinnost 
d)  respektovat a dodržovat pokyny orgánů ČASQ 
e)  řádně a ve stanovených termínech platit příspěvky a poplatky určené příslušnými orgány  resp. kluby ČASQ 
f)  jednotlivé kluby informovat písemně vždy k 15. 8. příslušného kalendářního roku VV ČASQ o počtu vlastních 

členů. 
 

SK ČASQ dále konstatuje, že na jednání účastníků je nutno vztáhnout disciplinární řád ČASQ. Na jednání 
účastníků, jak bylo výše popsáno lze vztáhnout ustanovení čl. 25 disciplinárního řádu ČASQ, přičemž na základě 
dotazu výkonnému výboru ČASQ SK ČASQ souladně s disciplinárním řádem zjistila závazný výklad disciplinárního 
řádku ČASQ, který je následující: 

 
 
Vážení členové soutěžní komise, 
jménem výkonného výboru ČASQ sděluji, že dle názoru výkonného výboru je účelem a smyslem ustanovení čl. 25 
disciplinárního řádu postihnout jednání za porušení etiky obecně, jak je v čl. 25 disciplinárního řádu popsáno, a 
ne pouze za porušení sportovní etiky v souvislosti se sportovní činností. 

Dále pak je výkonný výbor názoru, že je účelem a smyslem ustanovení čl. 25 disciplinárního řádu možnost 
uložit trest zákazu činnosti či výkonu funkce, a to nejen osobám, které činnost či funkci vykonávají, ale i do 
budoucna a tedy takovým trestaným osobám výkon funkce či činnost znemožnit. Jiný výklad není možný.  

Pokud jde o možnou výši peněžité pokuty uložené dle čl. 25 disciplinárního řádu, pak výkonný výbor vykládá 
disciplinární řád tak, že ustanovení čl. 25 je speciální a má přednost před obecným ustanovením o druhu trestu. 
Lze tedy uložit i pokutu do výše 50.000,- Kč za provinění dle čl. 25 disciplinárního řádu.  

Ve věci Vašeho posledního dotazu sděluji, že disciplinární řád v aktuálně platném znění je nutno považovat 
za pouhé vodítko a není možno omezit v rámci ČASQ postižitelná jednání pouze skutky, které jsou v rámci 
tohoto disciplinárního řádu popsány. Výkonný výbor vykládá tedy disciplinární řád tak, že je možno uložit trest i 
za jednání, které není přímo v disciplinárním řádu popsáno s tím, že trest za takový prohřešek proti předpisům 
ČASQ musí být přiměřený jednání člena, který se prohřešku dopustil a je nutno přihlédnout ke škodě, jakou 
způsobil, k vlivu jeho jednání na ostatní členy ČASQ a celkové závažnosti. 

 
 

K tvrzení účastníků, že SK ČASQ není oprávněna ve věci rozhodovat SK ČASQ konstatuje, že její rozhodnutí 
působí pouze uvnitř spolku, není vykonatelné orgány státu a její pravomoc ve věci rozhodnout dána je. 

 
K tvrzení účastníků týkajících se disciplinárního řádu ČASQ SK ČASQ konstatuje, že disciplinární řád se na 

jednání účastníků vztahuje a skutková podstata dle ustanovení čl. 25 odpovídá jednání účastníků. 
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Čl. 25 zní: 
„Hrubé porušení sportovní etiky  
Podle tohoto článku je postihováno jednání, spočívající ve zvlášť hrubém, případně opakovaném porušení předpisů 
ČASQ nebo obecně platných zásad sportovní etiky. Za takové jednání se ukládá trest:  
a) peněžitá pokuta od 1.000,-Kč do 50.000,-Kč  

b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců“  

 
 Za disciplinární provinění je tak nutno považovat zvlášť hrubé porušení předpisů ČASQ a tedy i stanov ČASQ, 

které mimo jiné ukládají „plnit rozhodnutí VH ČASQ“ a „respektovat a dodržovat pokyny orgánů ČASQ“. 
 
K tvrzení, že oznámení ze dne 23.4.2015 trpí závažnou procesní vadou SK ČASQ konstatuje, že není žádným 

procesním předpisem uložena forma oznámení a tedy toto vadou netrpí. 
 

K tvrzení, že o platnosti usnesení valné hromady ČASQ ze dne 8.10.2014 je vedeno soudní řízení SK ČASQ 
konstatuje, že se podrží výkladu zaujatého arbitrážní komisí ČASQ, která uzavřela, že usnesení je třeba považovat 
za platné, dokud není rozhodnuto o opaku. SK ČASQ tak považuje usnesení ze dne 8.10.2014 za platné. 
 

K tvrzení, že proti rozhodčímu nálezu Arbitrážní komise 8/2014 byl podán návrh na zrušení rozhodčího nálezu 
SK ČASQ konstatuje, že nemůže předjímat výsledek řízení, které jistě může být ukončeno ve prospěch obou stran 
sporu, ovšem je zcela jisté, že rozhodnutí Arbitrážní komise je rozhodnutím aktuálně platným a vykonatelným, a 
to až do doby, než případně soud rozhodne o opaku. Je dále otázkou dosud nevyjasněnou, zda pro případ, že soud 
rozhodne o zrušení rozhodčího nálezu, nebude dále rozhodnutí arbitrážní komise jako orgánu ČASQ nadále platně 
zavazovat jeho adresáty uvnitř ČASQ, i když bez možné vykonatelnosti orgány státní moci. 

 
K tvrzení, že je zřejmé, že jádrem sporu je zde to, zda bylo platně přijato rozhodnutí o odvolání bývalého 

vedení ČASQ a o volbě nového vedení ČASQ, SK ČASQ konstatuje, že toto je zřejmé, ovšem stanovisko zaujala 
v rámci té skutečnosti, že považuje všechna usnesení přijatá valnou hromadou dne 8.10.2014 za platná až dne, 
kdy soud pravomocně rozhodne o opaku.  

 
Věcné důvody (nikoli formální), jaké účastníci uvádějí pro nesplnění povinností, které jim je kladeno za vinu 

považuje SK ČASQ za liché. Pokud účastníci tvrdí, že by splněním povinností, jak jim byly postupně oběma orgány 
ČASQ uloženy, byla ohrožena ČASQ, když by dokumenty či informace byly vydány osobám nezvoleným do 
výkonného výboru ČASQ a tedy neodpovědným, je zcela zřejmé, že jde o tvrzení účelová. Je naopak zcela 
jednoznačné, že nevydáváním dokumentace a informací, jak bylo uloženo oběma orgány ČASQ (přičemž SK ČASQ 
nehodnotí způsob či formu uložení povinností), hrozí ČASQ újma v situaci, kdy funkce v ČASQ reálně nevykonávají 
účastníci, ale jiné osoby. Nad to pak, i pokud by účastníci byli stále členy VV ČASQ, neměli by SK ČASQ právo 
odpírat jiným členům ČASQ přístup k informacím o ČASQ. Dokumenty pak by mohly jistě být vydány nejméně 
v kopiích tak, aby nebyla činnost ČASQ ohrožena a neexistovala by ani hrozba jejich ztráty či opětovného nevydání 
zpět pro případ hypotézy úspěchu účastníků ve sporu o neplatnost usnesení valné hromady ČASQ ze dne 
8.10.2014. 
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Tím, že účastníci nesplnili povinnosti, jak jim byly uloženy postupně valnou hromadou ČASQ a arbitrážní komisí 
ČASQ účastníci působí ČASQ újmu, a to zvláště závažnou, přičemž jsou si tohoto faktu nepochybně vědomi.  

 
Účastníci zcela vědomě neplní a nesplnili povinnosti uložené jim usnesením valné hromady ČASQ ze dne 

8.10.2014 a Rozhodčím nálezem č. 8/2014 ze dne 31.12.2014 vydaným Arbitrážní komisí ČASQ ve znění 
opravného usnesení, který nabyl právní moci dne 9.3.2015. 

 
SK ČASQ dospěla k závěru, že shora uvedeným jednáním účastníci porušili ustanovení čl. 5, odst. 3 a), b), c) a 

d) stanov ČASQ, přičemž jejich jednání je nutno kvalifikovat jako porušení zvlášť hrubé, když účastníkům je 
nepochybně zřejmé, jaké zásadní komplikace svým jednáním působili a stále působí (příkladmo lze uvést 
nemožnost podat řádně daňové přiznání, nemožnost plnit řádně závazky či vymáhat plnění apod.). 

 
Účastníci svým jednáním naplnili skutkovou podstatu, jak je popsána v čl. 25 disciplinárního řádu ČASQ. 

Trest byl účastníkům uložen s ohledem na závažnost jednání, kterého se dopustili. 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání k arbitrážní komisi ČASQ, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Odvolání se podává písemně doporučenou poštou. 

 
 
 

 
 
 

V Brně dne 3. června 2015    Za SK ČASQ ing. Radim Švec     
Česká asociace squashe, o.s.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČ: 481 32 217

 

 
 

 
 
 


