
Bosse Peltu zadrželi v noci, když chtěl letět do Monaka. 

                               

V budově Fotbalové asociace ČR na Strahově od rána operuje policejní tým. A další se 
objevil na ministerstvu školství, kde zadržel náměstkyni Simonu Kratochvílovou. 

Praha - Policie ve středu provedla razii v budovách Fotbalové asociace (FAČR) a 
ministerstva školství. V souvislosti se státními dotačními programy pro sport bylo zahájeno 
trestní stíhání tří fyzických a jedné právnické osoby.  

Zadržen byl předseda FAČR Miroslav Pelta, také Miroslav Jansta, prezident České unie 
sportu, Simona Kratochvílová, náměstkyně ministryně školství s gescí pro sport. Policie se 
zajímá také o Zdeňka Březinu, šéfa sportovního odboru na ministerstvu. A pročesala i 
magistrátní kanceláře Karla Březiny a Soni Fáberové. 

Jak potvrdila pražská vrchni státní zástupkyně Lenka Bradáčová, jde o kauzu spojenou s 
rozdělování státních dotací do sportu. Jako první o zásahu informoval deník Aktuálně.cz. 

I podle toho, o jaká jména projevila policie zájem, lze soudit, že podstatou věci by mohla být 
rekonstrukce stadionu Přátelství na pražském Strahově, která byla letos provedena ze 
sdružených prostředků asociace a dotací ministerstva i pražského magistrátu. Investováno 
tak mělo být 80 milionů korun. 

K podání vysvětlení už se kvůli kauze dostavila na policii i Kateřina Valachová, ministryně 
školství (ČSSD). 

Informaci o zadržení svého šéfa potvrdila FAČR s tím, že se Pelta spolu se svým právníkem 
Bronislavem Šerákem nachází v budově asociace. "Pan předseda je v budově, probíhá 
šetření," řekl novinářům mluvčí FAČR Michal Jurman.  Podle Seznam.cz zatkli policisté 
Peltu už v úterý večer před budovou FAČR, když se chystal odjet na letiště a cestovat na 
zápas Ligy mistrů Monaco-Juventus. 

FK Jablonec i Březinova kancelář 

Týmy policejní Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem provedly v noci na 
dnešek a brzy ráno koordinovanou akci, kdy se naráz ocitly na pražském Strahově v budově 
Fotbalové asociace ČR a také v Karmelitské ulici, kde má kanceláře ministerstvo školství. 
"Ano, policisté v budově stále jsou, poskytujeme jim maximální součinnost," uvedla mluvčí 
ministerstva Jarmila Balážová. 

Policisté se ale objevili i na stadionu FK Jablonec, klubu, který patří Miroslavu Peltovi, 
předsedovi Fotbalové asociace ČR. 



A také na pražském magistrátu, jak první uvedly lidovky.cz. Konkrétně se policisté objevili 
v kancelářích šéfa zastupitelů za ČSSD Karla Březiny a Soni Fáberové, ředitelky odboru 
sportu a volného času. Březina funguje paralelně jako poradce ministerstva školství, s nímž 
dříve spolupracovala i Fáberová. 

"Ano, v budově magistrátu zasahuje policie, podle našich informací však vyšetřování 
nesouvisí s činností našeho úřadu," řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman. 

ČUS spojení s kauzou odmítá 

Seznam.cz zmiňuje, že se policie v souvislosti s celou kauzou zajímá také o Miroslava 
Janstu, předsedu České unie sportu, ta ale spojení se středečním zásahem na Strahově a jinde 
popírá. 

"Na ČUS se nic neděje. Nikdo tady nezasahoval a je tu klid. ČUS s tím nemá nic 
společného," řekl ČTK mluvčí unie Vladimír Zemánek. "Pravděpodobně jde o investiční 
dotace, které se rozdělují podle nějakého klíče. A ČUS příjemcem takových investičních 
dotací není," dodal. 

Vyjádření ke kauze odmítl i šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval. "Zatím se k celé 
věci vyjadřovat nemůžu, protože k tomu nemám vůbec žádné relevantní informace. 
Dozvídám se všechno z médií," uvedl Kejval. 

Do fotbalu jde z fondů 629 milionů ročně 

O co jde? Ve hře jsou státní dotace mířící do sportu. Konkrétně směrem do fotbalu jde letos 
o částku 629 milionů korun z dotačních fondů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
které řídí Kateřina Valachová (ČSSD). 

Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, které už k celé věci poskytlo základní 
informaci. "Bylo zahájeno trestní stíhání tří fyzických a jedné právnické osoby jako 
obviněných ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, sjednání výhody při 
zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě 
cizího majetku," uvedla Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně. 

"Trestné činy byly spáchány v souvislosti s dotačními programy ministerstva školství v 
oblasti státní podpory sportu. Právní kvalifikace není u všech jednotlivých osob identická," 
dodala Bradáčová. 

Potvrdila také, že v této souvislosti probíhají domovní prohlídky na řadě míst v Praze i 
jiných městech. 
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