
Dotace na sport šly podle zadání politiků 

Policie má podezření, že o rozdělení sportovních dotací rozhodovaly 

výhody pro exšéfa fotbalu Miroslava Peltu i politické zadání. 

Porcování sportovních dotací z ministerstva pod údajnou taktovkou tehdejšího šéfa českého 
fotbalu Miroslava Pelty má podle detektivů i politické pozadí. 

MF DNES zjistila, že vyšetřovatelé pracují s informacemi z odposlechů Pelty a tehdejší 
náměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, na nichž zaznívá, která vlivná osoba 
má jaké požadavky. „Finanční podpora projektů nebyla rozdělována podle splnění 
předepsaných kritérií, ale podle politického zadání či podle finančního přínosu, který 
poskytnutí dotace na konkrétní projekt Miroslavu Peltovi a dalším vlivným osobám 
přinesl,“stojí v obvinění. 

V odposlechnutých rozhovorech tak padají jména sociálních demokratů i dotace preferovaná 
hnutím ANO, jak uvedl server Seznam.cz. 

Pelta s Kratochvílovou jsou policií obviněni, že nezákonně porcovali dotace v pronajatém 
bytě a domlouvali se na obsazení výběrové komise, která projekty bodovala. Peltu policisté 
podezřívají, že si tak upevňoval vliv a zajišťoval i financování svého fotbalového klubu. 

MF DNES při mapování údajně „cinklých“dotací již dříve zjistila, že peníze mířily do školy, 
kam chodila ministryně školství Kateřina Valachová, a zakázku posléze získala firma, která 
sponzoruje Peltův klub. V Jihomoravském kraji mířila dotace i do Slavkova u Brna, odkud 
pochází premiér Bohuslav Sobotka. Policie při mapování údajně nezákonného dělení dotací 
narazila i na jméno šéfa jihomoravské ČSSD Romana Hanáka, který podle detektivů 
doporučoval členku do výběrové dotační komise. 

Ačkoliv policie výslovně v dokumentech píše, že se peníze rozdělovaly i podle politického 
zadání, nikoho z politiků neobvinila. Není ani vyloučené, že se obvinění chtěli politikům 
zalíbit a přidělovali dotace sami. Pelta i Kratochvílová nezákonnosti odmítají. Pelta již dříve 
vzkázal, že jen lobboval za peníze pro celý sport. 

Loni v říjnu se konala ve Slavkově u Brna velká sláva. Na základní kámen přestavby 
zdejšího atletického stadionu přijel kladívkem poklepat premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). 
„Při pohledu na ovál si zavzpomínal na své dětství,“píše se o akci v městském zpravodaji. 

Ve Slavkově chodil Sobotka do školy a nyní na jižní Moravě kandiduje ve volbách. Tehdy v 
říjnu ho doprovázel náměstek hejtmana, šéf jihomoravské ČSSD a někdejší Sobotkův 
asistent Roman Hanák. Nechyběla ani ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) a její 
náměstkyně Simona Kratochvílová. 

Dnes je Kratochvílová ve vazbě, Valachová v demisi a trochu to souvisí i se slavkovským 
stadionem. Policisté mají za to, že byl mezi dotovanými projekty za půl miliardy, které místo 
nezávislé komise vybírala Kratochvílová s šéfem Fotbalové asociace Miroslavem Peltou. 
Podobný příběh přitom už MF DNES popisovala před pár týdny. Dotaci z „Peltova 



seznamu“dostala i Základní škola v Brně–Žabovřeskách, kterou navštěvovala dnešní 
ministryně Valachová. 

Politik a jeho známý stavitel 

Podle zjištění MF DNES na odposleších v souvislosti se slavkovským případem padá i 
jméno Sobotkova exasistenta Hanáka. Ten totiž podle detektivů doporučil do komise, která 
měla rozhodovat o udělení dotací jednotlivým projektům, úřednici z Jihomoravského kraje. 
Peltovi se mimochodem příliš nehodila, s Kratochvílovou pak podle textu obvinění řešili, „že 
ji tam dal Hanák a že jí dají nevýznamné hodnotící kritérium“. 

Podle detektivů totiž Pelta s Kratochvílovou dávali do komise loajální lidi, kteří budou 
projekty hodnotit podle „zadání Pelty, Kratochvílové a dalších na ně napojených lidí z řad 
politiků či podnikatelů“. 

Hanák pak na dotaz MF DNES potvrdil, že se za úřednici přimluvil. „Asi jsem na ni nějaké 
doporučení dával, ale detaily nevím, to je dávno pryč. Já jsem byl na její jméno dotázán z 
pozice náměstka, protože působila na kraji, nevím ale, jestli už to bylo přímo od paní 
Kratochvílové,“řekl Hanák. 

Jestli Hanákem doporučená členka komise něco nelegálně ovlivňovala, není vůbec jasné. 
Mezi obviněnými nefiguruje. Všichni účastníci poklepání na kámen ve Slavkově pak 
ujišťují, že projekt nijak netlačili dopředu. „Posuzování dotací do oblasti sportu nepatří do 
kompetence předsedy vlády a premiér do něj žádným způsobem nezasahuje,“konstatoval 
mluvčí premiéra Martin Ayrer. Odmítl to i Hanák. 

Ten má však ještě jeden zajímavý kontakt, a sice na předsedu představenstva firmy 
Prostavby Viktora Svobodu. 

Firma Prostavby je zhotovitel slavkovského stadionu a i přes ministerskou stopku 
(Valachová po zatýkání všechny dotační projekty zastavila) už řadu milionů dostala. 
Slavkovská radnice vedená sociálním demokratem Michalem Boudným totiž práce za 
celkem 36 milionů v tendru Prostavbám svěřila už vloni a na první etapu oprav poslalo 
ministerstvo školství patnáct milionů korun. Kvůli razii vyšetřovatelů se zadrhla až etapa 
druhá. 

Svoboda a Hanák bydlí v obci Kobeřice kousek od Slavkova. Zatímco Hanák dělá v 
Kobeřicích starostu, Svoboda vede místní Sokol. 

„Rekonstrukce stadionu šla mimo mě. Za zakázku pro Prostavby jsem nelobboval. Soutěžilo 
to město Slavkov,“vylučuje Hanák, že by pomohl známému. Loni ale Hanák a Svoboda 
společně slavili otevření přístavby zdejší základní školy za 19 milionů. Zhotovitel? Opět 
Prostavby. I starosta Slavkova Michal Boudný (ČSSD) odmítá, že by za přidělením zakázky 
na stadion firmě Prostavby byly nějaké známosti. „Pana Svobodu povrchně znám, protože 
dělá do mládežnického fotbalu. V okolních obcích se vzájemně zná řada lidí. S výsledkem 
výběrového řízení to rozhodně spojovat nelze. Já jsem ani neseděl ve výběrové komisi. Byla 
složena z lidí z městského úřadu,“uvedl starosta Slavkova Boudný. 



Stadion podle něj zůstává kvůli zastavení dotace ministerstvem nedokončený. „Poškozuje 
nás to. S Fotbalovou asociací ani s panem Peltou nemáme nic společného,“dodal Boudný. A 
podobně mluví i Svoboda. „S panem Peltou jsem se nikdy neviděl. S Romanem Hanákem se 
známe. Zakázku jsme spolu ale nikdy neprobírali,“uvedl Svoboda. Prostavby přitom ve 
slavkovském tendru měly taktickou výhodu. Jejich ředitel Jaroslav Bubla měl ještě před 
vypsáním soutěže na zbudování stadionu pod perfektní kontrolou i projektovou 
dokumentaci, která je pro nacenění díla klíčová. Dělala ji totiž jeho druhá firma. 

Vypracování plánů a následný dozor na stavbě za 350 tisíc svěřila radnice firmě Janepa. Na 
dohodě je přímo podpis Bubly, který v brněnské společnosti působí jako šéf představenstva. 

Bubla je přitom na jižní Moravě známou postavou. V roce 2002 ho ještě jako prezidenta 
provoligového fotbalového klubu Zbrojovka Brno unesli a postřelili do obou nohou neznámí 
útočníci. Podezřelý z objednání této „zakázky“byl Radovan Krejčíř, ostatně touhle brutální 
scénou začíná i thriller Gangster Ka inspirovaný Krejčířovými osudy. 

Příběh druhý: Znojmo 

Společnost Prostavby pak na jižní Moravě figurovala i v dalším dotačním průšvihu. 
Tentokrát ve Znojmě. Dva roky starý příběh může být hodně podstatný pro nynější policejní 
vyšetřování. 

Ukazuje totiž, jaký vliv Pelta už tehdy měl na přidělení další horentní dotace. V roce 2013 
totiž tamní fotbalisté postoupili do první ligy. 

A radnice pod vedením starosty a poslance Vlastimila Gabrhela (ČSSD) se rozhodla za 100 
milionů zrekonstruovat fotbalový stadion, aby splňoval fotbalové normy na vyšší soutěž. 
Zastupitelstvo plán odhlasovalo navzdory tomu, že nebylo jasné, jak hodlá práce zaplatit. 
Peltova fotbalová asociace totiž jinak hrozila, že stadion nedostane certifikaci a klub nebude 
mít kde hrát. 

Třicet milionů do okresního města poslalo ministerstvo školství, tehdy ještě pod vedením 
Marcela Chládka (ČSSD). Rekonstrukce tribun firmou Metrostav spolkla 50 milionů korun a 
trvala jen 57 dní. 

I tady se odehrálo slavnostní střihání pásek. Jenže pak se ve Znojmě zjistilo, že peníze na 
opravy došly. Patnáct milionů za vyhřívaný trávník mládežnický fotbalový spolek, který 
další práce zaštiťoval, dlužil právě firmě Prostavby, která dokonce nechala stadion soudně na 
čas uzavřít. A ředitel firmy Bubla na radnici šermoval žalobami. 

Nakonec přišla záchrana – na znojemské zastupitelstvo přijel osobně orodovat šéf Fotbalové 
asociace Pelta a po jeho přímluvě dluh zaplatila sama radnice. 

Měl jednoduchou strategii. Oháněl se tehdy dokumenty, které měly dokazovat, že pokud 
město zaplatí, ministerstvo školství následně do Znojma pošle dalších 30 milionů na 
dobudování zbytku projektu. Peníze pro Prostavby pak skutečně dorazily, zcela mimo 
nastavený systém rozdělování dotací. 



Jenomže znojemští fotbalisté mezitím spadli do druhé ligy. A na stadionu se už krátce po 
otevření začaly objevovat hluboké praskliny. Vyšetřování k ničemu nevedlo Asi jsem na ni 
nějaké doporučení dával, ale detaily nevím, to je dávno pryč. 

             

Foto: Archiv        Poklepání ve Slavkově Projektu slavkovského stadionu popřáli Roman 
Hanák (druhý zleva, nahoře vpravo vedle Miroslava Pelty) či Simona Kratochvílová (čtvrtá 
zleva, nahoře vlevo). Šestý zleva stojí starosta Slavkova Michal Boudný. Nechyběl ani 
premiér Bohuslav Sobotka (uprostřed). 
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