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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-2015-04-23-087 
 
Účastnící řízení: 
 
Ing. Pavel Sládeček, nar. 5.6.1960 
Ing. Petr Kolegar, nar. 1.2.1967 
Miroslav Krejčí, nar. 14.1.1967 
Štěpán Marko, nar. 31.1.1966 
Jan Mutina, nar. 28.1.1974 
 
Dále společně jen „účastníci“ 
 
Rozhodnutí: 
 
SK ČASQ rozhodla, že: 
 

1)  Ing. Pavel Sládeček, nar. 5.6.1960, Petr Kolegar, nar. 1.2.1967, Miroslav Krejčí, nar. 14.1.1967, Štěpán 
Marko, nar. 31.1.1966 a Jan Mutina, nar. 28.1.1974 jsou vinni tím, že nesvolali jednání XIX. Valné 
hromady ČASQ tak, aby se konalo nejpozději dne 3.6.2014, tedy  v termínu určeném stanovami ČASQ a 
dále jsou vinni tím že k 31.8. každého roku nezveřejňovali rozpočet ČASQ přes to, že tato povinnost jim 
byla uložena usnesením valné hromady ČASQ ze dne 3.6.2012, čímž hrubě porušili předpisy ČASQ, 
přesně stanovy ČASQ a jejich ustanovení čl. 5, odst. 3 písm. a) a b) stanov ve spojení s čl. 7, odst. 2   
stanov a obecné zásady sportovní etiky a tedy se dopustili disciplinárního provinění ve smyslu čl. 25 
platného disciplinárního řádu ČASQ; 
 

2) Ing. Pavel Sládeček, nar. 5.6.1960 je vinen tím, že po svém odvolání z funkce předsedy ČASQ, ke 
kterému došlo dne 8.10.2014 neinformoval ČASQ o své cestě na konferenci WSF a v rámci konference 
WSF jednal jménem ČASQ, aniž by k takovému jednání měl mandát ČASQ a dále je vinen tím, že 
neoprávněně pro svou potřebu užil finanční prostředky ČASQ, když provedl dne 20.10.2014 (aniž by byl 
znám důvod) nákup u obchodníka Sheraton university city, Philadelphia US v hodnotě  16.121,27 Kč 
(729,36 USD) a k nákupu užil finanční prostředky ČASQ, aniž by k tomu byl pověřen. Uvedeným 
jednáním Pavel Sládeček hrubým způsobem porušil obecné zásady sportovní etiky v rámci ČASQ stejně 
jako stanovy ČASQ v rámci základní, byť výslovně neuvedené povinnosti každého člena ČASQ nejednat 
proti zájmům ČASQ a tedy se dopustil disciplinárního provinění ve smyslu čl. 25 platného 
disciplinárního řádu ČASQ; 
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3) Petr Kolegar, nar. 1.2.1967 je vinen tím, že jako člen výkonného výboru ČASQ nezajistil, aby řádně a 
včas ČASQ splnila svou zákonnou povinnost a podala v zákonném termínu přiznání k dani z příjmu za 
rok 2013, čímž porušil svou povinnost jednat řádně a vykonávat svou funkci řádně a zejména svou 
stanovami založenou povinnost řídit činnost ČASQ v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
tedy porušil předpisy ČASQ, konkrétně stanovy ČASQ a dopustil disciplinárního provinění nedbalého 
výkonu funkce ve smyslu čl. 21 platného disciplinárního řádu ČASQ. 
 
 
Za uvedená provinění, jakož i za provinění, kterými byli účastníci Pavel Sládeček, Petr Kolegar, Miroslav 
Krejčí a Štěpán Marko shledáni vinnými v řízení č.j. SK-2015-04-23-086 SK ČASQ  ukládá: 
1) Ing. Pavlu Sládečkovi trest zákazu činnosti v rámci ČASQ na dobu trvání 12 měsíců ode dne nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí a dále peněžitý trest ve výši 50.000,- Kč, který je povinen splnit na 
účet ČASQ do 14 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí; 

2) Petru Kolegarovi trest zákazu činnosti v rámci ČASQ na dobu trvání 12 měsíců ode dne nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí a dále peněžitý trest ve výši 30.000,- Kč, který je povinen splnit na účet 
ČASQ do 14 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí; 

3) Miroslavu Krejčímu, Štěpánovi Marko každému z nich peněžitý trest ve výši 5.000,- Kč, který je 
každý z nich povinen splnit na účet ČASQ do 14 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí; 

4) Janu Mutinovi peněžitý trest ve výši 1.000,- Kč, který je povinen splnit na účet ČASQ do 14 dnů ode 
dne právní moci tohoto rozhodnutí, 
 
přičemž tímto rozhodnutím se zcela nahrazuje rozhodnutí o výši trestů, jak byly uloženy Pavlu 
Sládečkovi, Petru Kolegarovi, Miroslavu Krejčímu a Štěpánovi Marko v řízení č.j. SK-2015-04-23-086. 
 

 
 
Odůvodnění rozhodnutí: 
 
SK ČASQ obdržela od předsedy ČASQ Ing. Tomáše Cvikla podnět, který je přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí. 
Obsahem podnětu je popis i dalších konání účastníků, která SK ČASQ nepovažovala za provinění proti předpisům 
ČASQ. 
 
SK ČASQ sdělila účastníkům informaci o zahájení řízení a vyzvala účastníky k vyjádření k podnětu předsedy ČASQ, 
který jim zaslala též. 
 
Účastníci se vyjádřili k podnětu, přičemž obsahem jejich vyjádření byla následující tvrzení: 
 

• 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 
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stanov (i kdyby k němu došlo) nebo neplnění rozhodnutí VH ČASQ nebo Arbitrážní komise ČASQ (i kdyby 
bylo platně přijato); 

• Oznámení ze dne 29.4.2015 trpí závažnou procesní vadou; 

• Otázku svolání VH již řešila arbitrážní komise a tedy je na místě aplikovat zásadu překážky věci již 
rozhodnuté; 

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

• Není pravdou, že by jakákoli jednání účastníků byla v rozporu se zájmy ČASQ a pokud ano, pak není 
disciplinární komise oprávněna o nich rozhodovat; 

• Disciplinárním proviněním nemůže být legitimní využití práva, přičemž účastníci včetně Jana Mutiny 
odkazují na řízení vedené u soudu ve věci neplatnosti usnesení valné hromady ČASQ ze dne 8.10.2015. 

 
SK ČASQ z výše uvedených podkladů a vyjádření jakož i z listin jí dostupných u ČASQ zjistila následující: 

1) XIX. Jednání valné hromady bylo svoláno na den 6.9.2014, a to poté, kdy skupina klubů v čele se 
Squashclub Stará Praha o.s. se domáhala svolání valné hromady také prostřednictvím řízení u Arbitrážní 
komise ČASQ. 

2) Ing. Pavel Sládeček byl usnesením valné hromady ČASQ dne 8.10.2014 odvolán z funkce předsedy ČASQ, 
přičemž k námitce neplatnosti usnesení zaujímá SK ČASQ takové stanovisko, že usnesení valné hromady je 
nutno považovat za platná, dokud není pravomocně soudem rozhodnuto o opaku. 

3) Dne 20.10.2014 ing. Pavel Sládeček v USA provedl nákup u obchodníka Sheraton university city, 
Philadelphia US v hodnotě  16.121,27 Kč (729,36 USD)  

4) Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 bylo ze strany ČASQ podáno dne 29.9.2014 
 
SK ČASQ při zjištění uvedených skutečností vycházela z: 

1) Pozvánky na XIX. Valnou hromadu ČASQ a Rozhodnutí arbitrážní komise ČASQ č. 6/2014 
2) Zápisu jednání XIX. Valné hromady ČASQ a XX. Valné hromady ČASQ a XIIIV. VH ČASQ ze dne 3.6.2012; 
3) Výpisu z účtu č. 107-2923330277/0100  
4) Kopie daňového přiznání za rok 2013 s razítkem podání 29.9.2014 

 
 
  SK ČASQ se dále seznámila s argumentací účastníků a zjistila, že účastníci se nijak nevyjadřují ke 
skutečnosti, že v pozicích členů výkonného výboru ČASQ (přičemž skutečnost, že účastníci byly členy výkonného 
výboru ČASQ v rozhodném období je obecně v rámci ČASQ známa) nezajistili svolání valné hromady ČASQ tak, aby 
se konala do 2 let ode dne jednání předchozího. 
 SK dále zjistila z vyjádření účastníků, že se stále považují za členy výkonného výboru ČASQ a považují 
usnesení valné hromady ČASQ ze dne 8.10.2014 za neplatná. SK ČASQ se v tomto kontextu s ohledem na účelnost 
nezabývala blíže stanoviskem Jana Mutiny, přičemž není zcela jasné, zda se tento účastník považuje aktuálně za 
člena výkonného výboru ČASQ či nikoli. 
 
 Sk dále zjistila, že účastníci se nijak nevyjadřují k podání či nepodání daňového přiznání za rok 2013 
jménem ČASQ. 
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 Další skutečnosti SK ČASQ nezjišťovala. 
 
 SK ČASQ k podnětu podanému předsedou ČASQ konstatuje, že jednání účastníků uvedená pod bodem 1, 
písm. b) nelze považovat za provinění proti předpisům ČASQ samo o sobě, když nelze dovodit, že by vykazovalo 
jakýkoli úmysl, byť i nepřímý, jednat proti zájmům ČASQ. Nedbalost, na kterou lze usuzovat s ohledem na znění čl. 
10b. stanov ČASQ pak SK ČASQ neposuzuje jako disciplinární provinění. Pokud jde o jednání uvedená pod bodem 1 
písm. c) pak tato jednání účastníků byla předmětem řízení č.j. SK-2015-04-23-086. Jednání účastníků dle bodu 2 
písm. a) SK ČASQ nebylo shledáno jako disciplinární provinění, když údajná nevýhodnost smluv nemůže být 
hodnocena v rámci tohoto řízení. Tato věc nebyla posuzována. K jednání dle bodu 2 písm. b) SK ČASQ konstatuje, 
že prozatím nepovažuje SK ČASQ za prokázané, kdo a jak financoval tvorbu aplikace na stránkách www.cz-
squash.net a ani další skutečnosti a tedy až do zjištění dalších skutečností se uvedeným jednáním nebude zabývat 
jako disciplinárním proviněním, když prozatím jej v takovém jednání nespatřuje shodně jako v nesplnění úkolu 
uloženém výkonným výborem, když není zřejmé, co k nesplnění vedlo. K jednání účastníků dle bodu 2 písm. e) SK 
ČASQ konstatuje, že nebylo v tomto řízení prokázáno, zda byly informace prezentované Ing. Sládečkem vědomě 
nepravdivé. 
 
  

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 dle čl. 7, odst. 2 stanov ČASQ platí: „Řádnou VH ČASQ svolává minimálně 30 dní 
před jejím konáním písemnou pozvánkou předseda nebo VV ČASQ a to nejméně 1 x za dva roky. Za písemnou 
pozvánku se považuje též pozvánka zaslaná elektronickou poštou na elektronickou adresu kolektivního člena 
ČASQ sdělenou ČASQ. Řádná VH ČASQ musí být svolána nejpozději 60 dnů před zahájením následujícího ročníku 
mistrovských soutěží.“ 
 
 SK ČASQ dále konstatuje, že se seznámila se závazným výkladem disciplinárního řádu, který podal výkonný 
výbor 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. 
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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. 

 
 Na jednání účastníků je nutno vztáhnout disciplinární řád ČASQ.  
 

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. 
 

K tvrzení účastníků, že oznámení ze dne 29.4.2015 trpí závažnou procesní vadou SK ČASQ konstatuje, že není 
žádným procesním předpisem uložena forma oznámení a tedy toto vadou netrpí. 
 

K tvrzení účastníků, že otázku svolání VH již řešila arbitrážní komise a tedy je na místě aplikovat zásadu 
překážky věci již rozhodnuté, konstatuje SK ČASQ, že arbitrážní komise rozhodla smírem otázku, zda má býti valná 
hromada svolána a nikoli otázku, zda její nesvolání je disciplinárním proviněním v rámci ČASQ. 

 
K tvrzení účastníků, že není pravdou, že by jakákoli jednání účastníků byla v rozporu se zájmy ČASQ a pokud 

ano, pak není disciplinární komise oprávněna o nich rozhodovat, SK ČASQ zaujala stanovisko, které je zřejmé 
z tohoto rozhodnutí, přičemž konstatuje, že i jednání účastníků, o kterých nerozhodla či je nepovažuje při 
současné důkazní situaci za disciplinární provinění mohla býti proti zájmům ČASQ. 
 
 

K tvrzení účastníků, 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 účastníků, že disciplinárním proviněním nemůže být legitimní využití práva, konstatuje, že s tímto 

tvrzením obecně SK ČASQ souhlasí. Samotné jednání spočívající v podání žaloby apod. pak také není předmětem 
přezkumu. 
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 Tresty, jak byly uloženy jednotlivým účastníkům pak odpovídají závažnosti jednání, kterých se dopustili, 
přičemž bylo přihlédnuto i k trestům uloženým v řízení SK-2015-04-23-086 a k jednáním účastníků a 
disciplinárním proviněním, kterými byli účastníci (s výjimkou Jana Mutiny) shledáni vinnými v rámci uvedeného 
řízení. 
 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č.1 – podnět předsedy ČASQ ing. Tomáše Cvikla 


