Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Oznamovatel:

Transparency International – Česká republika, o.p.s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
IČO: 272 15 814
adresa pro doručování:

Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
posta@transparency.cz
datová schránka ID: 8vzj3s2

Oznámení o skutečnostech nasvědčujících spáchání přestupku
dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
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I.
Transparency International – Česká republika, o.p.s. (dále jen „Oznamovatelka“) podává
tímto v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), podnět k prošetření skutečností důvodně nasvědčujících
tomu, že došlo ke spáchání přestupku dle ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu
zájmů“). Podezřelým ze spáchání přestupku je pan Ivo Valenta, dat. nar. 3. srpna 1956, trvale
bytem M. Alše 322, 760 01 Zlín - Prštné.

II.
Podezřelý je veřejným funkcionářem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o
střetu zájmů.

III.
Oznamovatelka má za to, že dotyčný je v rozporu s § 4a odst. 1 zákona o střetu zájmů, neboť
je jako veřejný funkcionář ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem
rozhlasového vysílání, a to jako 100% společník společnosti SHEADING FINANCIAL LTD,
reg. č. HE 364136, se sídlem Arch. Makariou III, 2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Mesa
Geitonia, 4000, Limassol, Kyperská republika, která je 100% společníkem společnosti WCV
WORLD CAPITAL VENTURES CYPRUS LIMITED, reg. č. HE 187417, se sídlem Arch.
Makariou III, 2, ATLANTIS BUILDING, 3rd floor, Mesa Geitonia, 4000, Limassol,
Kyperská republika, která je 70% akcionářem společnosti OUR MEDIA a.s., IČ: 288 76 890,
se sídlem Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3, která je 65% společníkem společnosti
Brno TV, s.r.o., IČ: 061 91 941, se sídlem Moravské náměstí 127/3, 602 00 Brno, jež
provozuje televizní vysílání stanice TV BRNO 1.

IV.
Skutečnost, že pan Ivo Valenta ovládá společnost Brno TV, s.r.o., prostřednictvím výše
uvedených společností se sídlem v České republice a v Kyperské republice vyplývá z veřejně
dostupného českého obchodního rejstříku (včetně rozhodnutí mimořádné valné hromady
společnosti OUR MEDIA a.s. ze dne 5. 3. 2018, sepsaného ve formě notářského zápisu
č. NZ 118/2018, N 163/2018, založeného ve Sbírce listin společnosti OUR MEDIA a.s. pod
sp. zn. B 15201/SL39/MSPH, jenž obsahuje seznam akcionářů společnosti OUR MEDIA a.s.)
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a oznámení pana Iva Valenty v Centrálním registru oznámení. Uvedené skutečnosti rovněž
dokládáme přiloženými kopiemi výpisů z kyperského rejstříku společností.

V.
Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že pan Ivo Valenta je ovládající osobou společnosti
Brno TV, s.r.o., v důsledku čehož existuje důvodné podezření, že pan Ivo Valenta jako
veřejný funkcionář porušuje ustanovení § 4a zákona o střetu zájmů.
Oznamovatelka z uvedeného důvodu žádá, aby správní orgán příslušný k projednání
přestupku ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 25 odst. 1
zákona o střetu zájmů zahájil řízení o přestupku.
Ve smyslu § 42 správního řádu Oznamovatelka žádá o vyrozumění o učiněných opatřeních.

V Praze dne 17. prosince 2018

……………………………………
Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Stránka 3 z 3

