
Cestovní kancelář Pelta 

POLICIE PROVĚŘUJE, ZDA PELTA ZAPLATIL EXNÁMĚSTKYNI Z MINISTERSTVA 

ZÁJEZD. PODOBNĚ ZVAL DALŠÍ VLIVNÉ LIDI NA FOTBAL. 

Zájezdy na fotbal Miroslav Pelta platil vlivným lidem cesty na atraktivní fotbalové zápasy. 
Policie teď zjišťuje, kde na to bral peníze. Policie vyslýchala kvůli kauze Pelta i zástupce 
cestovní kanceláře. 

Vyšetřovatelé se teď hodně kromě jiných větví případu zabývají i tím, že Miroslav Pelta zval 
vlivné lidi na zájezdy za fotbalem, aby si je naklonil. Policie si všimla i toho, že není jasné, z 
jakých fondů vše platil. „Na výslechu byl před pár dny pracovník cestovní kanceláře, která 
zařizovala zájezdy pro fotbalovou asociaci. Neřekl však nic převratného,“řekl zdroj MF 
DNES blízký kauze. 

Byl to zaměstnanec cestovní kanceláře Alexandria, která je zároveň na internetu uvedena 
jako jeden z partnerů fotbalového klubu FK Jablonec. V prvoligovém Jablonci má Pelta stále 
podíl. MF DNES požádala o vyjádření marketingového ředitele kanceláře Petra Šatného. 
„Mohu potvrdit, že jeden ze zaměstnanců CK Alexandria jako svědek vypovídal ohledně 
cestovních služeb, které kancelář organizuje pro fotbalovou asociaci. S rozdělováním 
sportovních dotací ani s dotacemi jako takovými nemá cestovní kancelář Alexandria nic 
společného,“uvedl Šatný. 

Zájezd pro náměstkyni 

Asi nejzajímavější zájezd v hledáčku policistů ale nemířil za fotbalem, nýbrž na exotickou 
pláž. Policie totiž prověřuje, jestli Pelta nezaplatil spoluobviněné náměstkyni ministerstva 
školství Simoně Kratochvílové zájezd na Maledivy, aby s ním ochotněji spolupracovala. Oba 
udržovali i milenecký poměr. 

MF DNES informace o zájezdu pro Kratochvílovou potvrdily na sobě nezávisle dva zdroje 
informované o kauze. Podle jednoho z nich mělo jít o zájezd do Egypta, další zdroje MF 
DNES a server Seznam.cz uvádějí ostrovy Maledivy v Indickém oceánu. „Policie se na tento 
zájezd pro Kratochvílovou ptala Pelty přímo při jeho výslechu. Náměstkyně Kratochvílové 
prý Pelta platil exotickou dovolenou. 

Ten ale odpověděl vyhýbavě, že už si nepamatuje, kdo co přesně platil,“uvedl zdroj. 
Kratochvílová v kauze odepřela výpověď, byť vinu odmítá. 

Z Liberce do Amsterdamu 

I přímo v písemném sdělení obvinění Pelty a spol. je pasáž, kde se o zájezdech do zahraničí 
mluví. 

„Bylo zjištěno, že Miroslav Pelta organizoval zájezdy na významná zahraniční fotbalová 
utkání, na která zval vlivné osoby z řad politiků, podnikatelů, vysokých úředníků, justice atd. 
Přičemž není zřejmé, z jakých prostředků byly tyto náklady hrazeny,“píše se v textu Peltova 
obvinění. 



Server Seznam.cz ještě uvádí jako další příklad zájezdu, o který se policie zajímá, březnovou 
cestu na fotbalovou kvalifikaci do San Marina.  Tam letěla jako pozvaná i Soňa Fáberová, 
úřednice pražského magistrátu, která byla na začátku kauzy také krátce zadržena. 

Jiný podobný zájezd už zdokumentovala dříve média. Delegace libereckých politiků jela v 
roce 2015 v Peltově režii na zápas Evropské ligy do Amsterdamu. Mezi nimi byl i nynější 
náměstek hejtmana Marek Pieter. Od Libereckého kraje také plynuly dotace pro jablonecký 
fotbalový klub. 

Levný drahý byt 

MF DNES kvůli zájezdům oslovila jak obhájce Pelty Bronislava Šeráka, tak právní kancelář 
Petra Schopfa, která hájí Kratochvílovou. Šerák na zaslanou SMS neodpověděl a Schopf 
nebyl k zastižení v kanceláři a nereagoval ani na e-mail. 

Kratochvílová měla od Pelty kromě zájezdu nejspíš ještě jeden „bonus“, a sice bydlení. Pelta 
s Kratochvílovou podle policie řešili dotace do sportu v pronajatém bytě na Senovážném 
náměstí. Ten si podle policistů pronajal Pelta prostřednictvím zaměstnankyně fotbalové 
asociace. Policie pak ale zjistila, že v bytě od začátku letošního roku bydlela Kratochvílová. 
Teď prý zjišťuje, kdo a jak za pronájem bytu platil. 

Kratochvílová se přitom mezi svými někdejšími kolegy na ministerstvu podle zdroje redakce 
zmiňovala, že v novém bytě platí nájem jen pár tisíc korun. Byty na Senovážném náměstí se 
přitom pronajímají za desítky tisíc korun. 

Kratochvílová je zatím obviněna ze zneužití pravomocí, sjednání výhody při zadání veřejné 
zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kdyby se však ukázalo, že 
náměstkyně přijala nějakou odměnu v návaznosti na nezákonnou pomoc Peltovi, už by 
takové jednání mělo i znaky korupce.  
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