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Městský úřad Železný Brod 
nám. 3. května 1 
468 22 Železný Brod 
 
Datovou schránkou 
 

V Praze dne 13. února 2012 
 
Věc: Oznámení o podezření ze spáchání přestupku 
 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, se sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 (dále jen „oznamovatel“) tímto 
podává 
 

OZNÁMENÍ 
 
o skutečnostech nasvědčujících tomu, že se Bc. Zdeněk Bursa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) tím, že ve svém oznámení o činnostech ve 
smyslu § 9 zákona o střetu zájmů, které  podal za rok 2010 (viz příloha č. 1), neuvedl přesné, úplné a 
pravdivé informace. 
 

I. 
 

Bc. Zdeněk Bursa byl v roce 2010 členem rady Libereckého kraje pro resort ekonomiky, 
investic, správy majetku a územního plánování. V tomto období tedy byl veřejným funkcionářem ve 
smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona o střetu zájmů. Z tohoto faktu mu mimo jiné vyplývá povinnost 
podat podle § 7 písm. b) téhož zákona formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných 
činnostech (dále jen „oznámení o činnostech“). Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) zákona o střetu 
zájmů je veřejný funkcionář povinen ve svém oznámení o činnostech přesně, pravdivě a úplně uvést, 
že je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo 
kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, jakož i o jakou právnickou osobu se jedná (obchodní 
firma nebo název a sídlo). V případě společnosti s ručením omezeným je podle § 137 an. zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 
dozorčím orgánem této společnosti dozorčí rada. Bc. Zdeněk Bursa je od 1. března 2009 do dnešního 
dne členem dozorčí rady společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o., IČ: 482 67 210, 
se sídlem Liberec III, 1. máje 97/25, PSČ 460 01 (viz příloha č. 2).  

 
Vzhledem k § 9 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů ve spojení s § 137 an. obchodního 

zákoníku byl tedy Bc. Zdeněk Bursa ve svém oznámení o činnostech za rok 2010 povinen uvést, že 
vykonával funkci člena dozorčí rady ve společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. 
Tuto povinnost ovšem Bc. Zdeněk Bursa porušil, neboť ve svém oznámení o činnostech za rok 2010 
tento údaj vůbec neuvedl. 
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II. 
 

 Vzhledem k uvedenému má oznamovatel důvodné podezření, že Bc. Zdeněk Bursa výše 
popsaným způsobem (v oznámení o činnostech podaném za rok 2010 neuvedením údaje o tom, že 
v roce 2010 byl členem dozorčí rady společnosti s ručením omezeným) porušil svojí povinnost podle 
zákona o střetu zájmů, a sice v oznámení o činnostech podle § 9 zákona o střetu zájmů uvést přesné, 
úplné a pravdivé údaje. Tímto opomenutím se dopustil přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona 
o střetu zájmů.  
 

III. 
 

Za věcně a místně příslušný orgán k projednání tohoto přestupku oznamovatel považuje 
v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o střetu zájmů Městský úřad Železný Brod, neboť v jeho 
územním obvodu má Bc. Zdeněk Bursa trvalý pobyt.  

 
Zároveň oznamovatel na základě ustanovení § 67 odst. 4 zákona o přestupcích žádá, aby byl 

vyrozuměn v zákonem stanovené lhůtě třiceti dnů od doručení tohoto oznámení o učiněných 
opatřeních. 
 
 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                    Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – oznámení o činnostech za rok 2010 podané Bc. Zdeňkem Bursou 
Příloha č. 2 – výpis z obchodního rejstříku 
 


