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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 Mgr. Jaroslava Borky, nar. dne 18. 10. 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. 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:
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poslanec Jaroslav BORKA jako člen Zastupitelstva Karlovarského kraje, od r. 2006,
a člen Výboru ROP Severozápad, od prosince r. 2012, se měl účastnit činnosti organizované
zločinecké skupiny jako hodnotitel.
Především v rámci třetí fáze hodnocení přihlášených projektů měl zasahovat do
procesu hodnocení přihlášených projektů, a to tím způsobem, že jako člen Hodnotící komise
Výboru ROP Severozápad nepostupoval nezávisle podle závazných pravidel schválených EK.
Na zasedáních Hodnotící komise jednotlivé projekty měl hodnotit podle předem
připravené bodovací škály tak, aby vzhledem k tomu, že v daném případě byly z fondů EU
alokovány finanční prostředky v rozsahu neumožňujícím uspokojení všech žadatelů, bylo
zaručeno, že dotace budou primárně poskytnuty předem určeným projektům.
Jako jeden ze členů Hodnotící komise, který měl být do této komise účelově jmenován
prostřednictvím vlivu dalších členů organizované zločinecké skupiny, měl předem připravené
hodnocení zanést do formulářů „ Bodové ohodnocení Hodnotící komise“ a tím měl umožnit,
aby i na základě jím podepsaných závazných podkladů rozhodl Výbor ROP Severozápad
o přiznání dotací předem vybraným projektům.

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

Jaroslav Klaška v. r.
ověřovatel Poslanecké sněmovny

