
Vedení fotbalu začalo jednat, členové nechtěli výsledek předjímat. 

Výkonný výbor Fotbalové asociace se dnes ráno sešel na mimořádném jednání a řeší situaci 
vzniklou po uvalení vazby na předsedu Miroslava Peltu a obvinění asociace v případu 
možného zneužití dotací z ministerstva školství na sport. Členové výboru zatím nechtěli 
předjímat, jaký bude výsledek jednání, jelikož sami dosud mají informace jen z médií.  
 
"Situace je samozřejmě velice vážná, ale my se musíme nejprve seznámit se všemi 
informacemi," řekl člen za ligové kluby a majitel plzeňské Viktorie Tomáš Paclík. "Přišel jsem 
si hlavně vyslechnout informace, pak se uvidí," uvedl další z členů a šéf Ligové fotbalové 
asociace Dušan Svoboda.  
 
Informace zatím postrádá i Josef Lébr, bývalý šéf Sigmy Olomouc. "Zásadní teď je dozvědět 
se, jak to probíhalo, z čeho policie obviňuje předsedu i FAČR, protože tyto informace mám 
dosud jen z tisku," pronesl Lébr.  
 
Výkonný výbor by měl mimo jiné rozhodovat o tom, zda se volební valná hromada 
uskuteční podle plánu 2. června, nebo bude odložena. "Máme nějaké stanovy. Momentálně 
je prvním místopředsedou pan (Zdeněk) Zlámal, který je tak nyní předsedou a očekávám, s 
jakým přijde návrhy. Já osobně bych preferoval, aby hromada proběhla, protože nám 30. 
června končí funkční období a nebylo by dobré, aby se to protahovalo," prohlásil Lébr.  
 
Pelta je zatím jediným kandidátem na předsedu a není jisté, zda by se za současné situace o 
post skutečně ucházel. Uzávěrka kandidatur je už v pátek. Kandidát na předsedu musí mít 
při uzávěrce podporu tří krajských svazů nebo sedmi okresních svazů nebo deseti klubů od 
první ligy po divize.  
 
"Pan Pelta je sice nyní ve vazbě, ale nevím, jestli bude ve vazbě, až budou volby. Ale volby se 
mohou uskutečnit, i když bude ve vazbě. A do 12. května se ještě může objevit nějaký 
kandidát," míní Lébr.  
 
Podle něj je důležité ctít presumpci neviny. Připomněl také, že podobnou kauzu řešil fotbal 
už v roce 2001, kdy byl kvůli obvinění z podvodů ve vazbě tehdejší předseda František 
Chvalovský. Tehdy ho funkce zbavila valná hromada.  
 
"Už tady jednou taková kauza byla, když byl obviněn pan Chvalovský. Já tehdy hlasoval proti 
jeho odvolání, protože ctím presumpci neviny. Jak to bude nyní, se těžko předjímá, protože 
zatím nemám dostatek informací. Tehdy to bylo jasné a informace jsem měl. Teď nemám 
téměř žádné," dodal Lébr.  
 
Dokud nebude přesvědčen o Peltově vině, bude se ho zastávat, jelikož ví, jak tvrdě pro FAČR 
pracoval. "Celou dobu, co jsem ve výkonném výboru, vidím jeho pracovní nasazení, kolik pro 
fotbal sehnal peněz a co všechno se zlepšilo. Teď se najednou vyrojilo hodně chytrých lidí a 
říkají, ten byl špatný, ale já jsem sem chodil a viděl jsem jeho nasazení. Jestli tam bylo 
nějaké pochybení, to nevím, to se dnes dozvím," dodal.  



 
FAČR byla rovněž obviněna jako právnická osoba. Stíhána je spolu s Peltou, náměstkyní 
ministryně školství Simonou Kratochvílovou a bývalým šéfem ministerského odboru 
Zdeňkem Břízou kvůli zneužití pravomocí úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné 
zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Asociace jakékoliv provinění 
odmítá. Kvůli vyšetřování však může mít pozastavené dotace.  
 
"Kdyby měl fotbal přijít o dotace, tak se vracíme na začátek, před budování akademií, 
sportovních středisek mládeže a tuto dlouhodobou práci, která by měla řekněme za osm let 
přinést silný národní celek. Teď to všechno přerušit kvůli nějaké kauze? Teď nevím, co v 
kauze bylo, ale uvědomuji si, co bylo za práci vybudovat akademie. A většina dotací šla do 
mládeže a zlepšení infrastruktury, do stadionů," ujistil Lébr. 

 

Vedení Fotbalové asociace ČR na dnešním mimořádném jednání řešilo situaci, která vznikla po uvalení 
vazby na předsedu Miroslava Peltu a obvinění asociace v případu možného zneužití dotací z ministerstva 
školství na sport. Rozhodla o tom, že se volební valná hromada uskuteční podle plánu 2. června. Jedním z 
nových uchazečů o novou funkci by mohl být dosavadní místopředseda Roman Berbr, který již podporu ke 
kandidatuře má, ale ještě se nerozhodl, zda ji opravdu podá. 
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