
PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 

SENÁT 

JAROSLAV KUBERA 
PŘEDSEDA MANDÁTOVÉHO A IMUNITNÍHO VÝBORU 

Vážený pane předsedo, 

V Praze dne 14. června 2012 
K čj.: 6931/2012 

k Vašemu dopisu ze dne 1. června 2012 sděluji, že na své 7. schuzi konané dne 
13. června 2012, projednal Mandátový a imunitní výbor Senátu v rámci disciplinárního 
řízení Vaše oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen "zákon 
o střetu zájmu"), kterého se měl dopustil senátor Miroslav Krejča tím, že ve svém 
oznámení o jiných vykonávaných činnostech za rok 2010 neuvedl, že je držitelem 
živnostenského oprávnění a že byl členem dozorčí rady společnosti Teplárna Písek, a.s. 
se sídlem v Písku. Vaše oznámení bylo výboru postoupeno z odboru vnitřních věcí 
Městského úřadu Písek, a to na základě žádosti senátora Miroslava Krejči podle 
§ 9 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisu (dále 
jen "zákon o přestupcích"). 

Při kontrole čestného prohlášení senátora Miroslava Krejči za rok 2010 bylo 
zjištěno, že pokud jde o členství v dozorčí radě společnosti Teplárna Písek, a.s., senátor 
Miroslav Krejča v oznámení o jiných vykonávaných činnostech uvedl, že je členem 
zmíněné dozorčí rady. Z tohoto duvodu se výbor rozhodl zastavit disciplinární řízení, 
neboť se senátor Miroslav Krejča nedopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona 
o střetu zájmu. 

Pokud jde o Vaše sdělení, že v oznámení o jiných vykonávaných činnostech za rok 
2010 neuvedl senátor Miroslav Krejča, že je držitelem živnostenského oprávnění, výbor 
konstatoval, že se tímto jednáním senátor Miroslav Krejča dopustil přestupku podle § 23 
odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmu. Výbor rozhodl po zpravodajské zprávě senátora 
Miroslava Antla, po vyjádření senátora Miroslava Krejči, po provedeném šetření a po 
rozpravě, v souladu s § ll odst. 3 zákona o přestupcích upustit od uložení sankce, neboť 
k nápravě postačilo samotné projednání přestupku. Své rozhodnutí zduvodnil výbor tím, 
že senátor Miroslav Krejča ve sledovaném období fakticky nepodnikal a svého opomenutí 
v rámci oznamovací povinnosti litoval. Výbor rovněž konstatoval nejnižší míru zavinění 
senátora v podobě nedbalosti nevědomé, když interpretace povinnosti veřejného činitele 
oznámit podnikání, podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmu, kolísá 
mezi požadavkem skutečného (aktivního, výdělečného) podnikání a výkladem přísnějším, 
podle kterého je třeba oznámit i formální "držení živnostenského oprávnění". 

-



Mandátový a imunitní výbor Senátu projednal také Vaše další dvě oznámení, která 
se týkala senátora Zdeňka Besty a senátora Pavla Trpáka a byla nám postoupena 
k projednání na základě žádosti obou senátoru podle § 9 odst. 3 zákona o přestupcích 
z příslušných správních orgánu v Ostravě a Praze 1. 

Informuji Vás tímto, že senátorovi Zdeňku Bestovi byla v rámci disciplinárního 
řízení zavedeného podle § 14 odst. 3 zákona č. 109/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, 
ve znění pozdějších předpisu (dále jen "zákon o jednacím řádu Senátu") uložena za 
spáchání přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmu pokuta ve výši 
2 000,- Kč, kterou je senátor Zdeněk Besta povinen zaplatit prostřednictví ekonomického 
odboru Kanceláře Senátu do 30 dnu od doručení usnesení výboru. 

Poslední disciplinární řízení bylo zavedeno proti senátorovi Pavlu Trpákovi s tím, že 
výbor rozhodl v souladu s § ll odst. 3 zákona o přestupcích upustit od uložení sankce, 
neboť k nápravě postačilo samotné projednání přestupku a stejně jako v případě 
senátora Miroslava Krejči výbor konstatoval minimální společenskou škodlivost skutku, 
nejnižší míru zavinění a snahu senátora své zanedbání napravit. 

S pozdravem 

Vážený pan 
Ing. Štěpán Rattay 
předseda o.s. Oživení 
Lublaňská 18 
120 00 Praha 2 


