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USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 57. schůze
ze dne 8. června 2017

k žádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Josefa
Novotného a poslance Jaroslava Borky

Poslanecká sněmovna
podle čl. 27 odst. 4 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a § 12 zákona
č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
vyslovuje souhlas
s trestním stíháním poslance PaedDr. Josefa Novotného, nar. dne 14. 12. 1952,
pro podezření ze spáchání
1. pokračujícího zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie podle
ust. § 260 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 trestního zákoníku, spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny podle ust. § 107 odst. 1 trestního zákoníku,
ve spolupachatelství podle ust. § 23 trestního zákoníku,
2. pokračujícího zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži
a veřejné dražbě podle ust. § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) trestního
zákoníku, spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny podle ust. § 107 odst. 1
trestního zákoníku, ve spolupachatelství podle ust. § 23 trestního zákoníku,
3. pokračujícího zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle ust. § 329
odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), písm. b) trestního zákoníku, spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny podle ust. § 107 odst. 1 trestního zákoníku,
4. zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle ust. § 361 odst.
1 trestního zákoníku,
pro skutky, popsané v Žádosti Policie České republiky, Národní centrály proti
organizovanému zločinu, služby kriminální policie a vyšetřování, Expozitura Ústí nad Labem,
ze dne 26. dubna 2017, č. j. NCOZ – 748/TČ-2016-417400, spočívající zejména:

2
v roce 2008, po zvolení do funkce zastupitele a hejtmana Karlovarského kraje a člena
výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad za Karlovarský kraj (dále jen „ROP
Severozápad) měl být jednou z osob, která přistoupila k nejprve neveřejné ústní dohodě,
uzavřené mezi některými regionálními politiky a podnikateli Ústeckého a Karlovarského
kraje. Tuto dohodu, odporující závazným pravidlům fungování ROP Severozápad
schváleným Evropskou komisí, měli následně v roce 2010 stvrdit její účastníci písemně.
Obsahem dohody mělo být předem dohodnuté procentuální rozdělení celkového
objemu finančních prostředků čerpaných z fondů zřízených EU, alokovaných dohromady pro
kraj Karlovarský a Ústecký, které měly být následně poskytovány ve formě dotací
prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období let
2007 – 2013 na realizaci projektů majících objektivně přispět k rozvoji regionu Severozápad.
Podle této dohody, tzv. dohody 60 na 40, mělo být přibližně 60% dotací předem
vyhrazeno na financování projektů, které budou realizovány v Ústeckém kraji, a přibližně
40% na dopředu vybrané projekty, které budou realizovány v Karlovarském kraji. Tohoto cíle
mělo být dosaženo současně s ukončením fungování ROP Severozápad.
Současně se osoby na dohodě zúčastněné měly shodnout na systému jimi dopředu
vybraných a preferovaných projektů, prostřednictvím kterého pak měli vědomě protiprávně,
v souladu s rovněž protiprávně dohodnutým poměrem 60 na 40, zamýšlet uspokojování
zištných zájmů spřátelených osob z politicko-podnikatelského prostředí Ústeckého
a Karlovarského kraje a tím zároveň i své vlastní zájmy.
Za účelem naplnění obou částí uzavřené dohody měla být založena organizovaná
zločinecká skupina, ke které měl v postavení úřední osoby následně přistoupit i Josef
Novotný. V rámci své účasti na činnosti této skupiny měl být jednou z osob, které předem
určovaly, které z přihlášených projektů budou v rámci budoucího hodnotícího procesu
upřednostněné. Následně další účastníci dohody 60 na 40 měli zajistit, aby označené projekty
skutečně v soutěži o přidělení dotací ve všech třech fázích hodnocení uspěly a dotace jim byly
poskytnuty.
Jako člen Výboru ROP Severozápad Josef Novotný při výkonu této funkce
spolurozhodoval ve věci jmenování členů hodnotících komisí i v dalších relevantních
otázkách, týkajících se Úřadu ROP Severozápad a zejména schvaloval pořadí projektů vzešlé
ze třetí fáze hodnocení.

v z. Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jaroslav Klaška v. r.
ověřovatel Poslanecké sněmovny

