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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážení,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 16. 6. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 6. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

v nedávné době jste se obrátili na Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) s dotazem, jak postupovat v rámci
smluvních vůči Žadateli v rámci smluvních vztahů. FAÚ plní úlohu orgánu zajišťujícího mj. úkoly vyplývající ze
zvláštních právních předpisů upravujících oblast uplatňování mezinárodních sankcí. Váš dotaz na FAÚ přitom měl
být s ohledem na přijaté mezinárodní sankce odůvodněn zařazením p.
(figurujícího ve
vlastnické struktuře Žadatele) na sankčním seznamu Evropské unie.
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás
žádáme o zaslání znění (i) Vaší výše uvedené žádosti a FAÚ a (ii) související odpovědi FAÚ.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Vámi požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze tohoto sdělení.

S pozdravem
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru

Příloha
FAU_Strabag.pdf
2018_02_09_UR.pdf
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Vážený pane řediteli,

na základě Nařízení Rady (EU) ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014, o omezujících
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost
Ukrajiny a prováděcího Nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna, která byla zveřejněna v Úředním věstníku
Evropské unie L 110, ročník 65 ze stejného dne, byl na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů
citovaného nařízení (EU) č. 269/2014, doplněn mimo jiné také
narozen

V souvislosti se zařazením
na sankční seznam EU, Vás tímto žádáme o stanovisko, jakým
způsobem má Jihočeský kraj postupovat ve věci smluvních vztahů s obchodní společností STRABAG, a. s., IČO:
608 38 744. Mateřskou společností této obchodní společnosti je rakouská společnost STRABAG SE, ve které
vlastní většinu akcií rakouští akcionáři, rodina Hasellsteiner a skupiny Uniqua a Raiffeisen. Společnost Rasperia,
v níž
vlastní méně než 50 % akcií, vlastní 27,8 % akcií mateřské společnosti STRABAG SE.
Jihočeský kraj má aktuálně uzavřeny se společností STRABAG, a. s. tyto smluvní vztahy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Smlouva o dílo na realizaci akce „Silnice III/15529, České Budějovice – I. etapa“
Smlouva o dílo na realizaci akce „Zabezpečení svahu silnice II/161, Studánky“
Smlouva o dílo na realizaci akce „Most ev. č. 154-003 přes Malši v Kaplici“
Smlouva o dílo na realizaci akce „Úprava křižovatky silnice II/145 a III/14521A, u obce Svatá Maří“
Smlouva o dílo na realizace akce „Úprava křižovatky silnic II/135, III/12841 a III/13531, v obci Tučapy“
Smlouva o dílo na realizaci akce „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště
České Budějovice,“

a dle schváleného výsledku zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby stojí bezprostředně před uzavřením
dalších smluvních vztahů:
1. Smlouvy o dílo na realizaci akce „Modernizace silnice III/14539, průtah Dehtáře“
2. Smlouvy o dílo na realizaci akce „Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144“
v celkovém objemu závazku Jihočeského kraje z těchto veřejných zakázek ve výši 255 028 586, 99 Kč.
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Na základě shora uvedených skutečností si Vás dovoluji požádat o zodpovězení otázky, zda je Jihočeský kraj
povinen splnit informační povinnost ve vztahu k FAÚ ohledně výše uvedených smluv ve smyslu § 10 zákona
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky.
Tento dotaz směřuje jak k uzavřeným a probíhajícím smlouvám se společností Strabag, a. s., tak k těm, které
budou uzavřeny na základě výsledků realizovaných zadávacích řízení.
Rovněž tak prosím o sdělení, zda Jihočeskému kraji vznikají jakékoliv další závazky, které by se vztahovaly ke
smlouvám, které má Jihočeský kraj uzavřeny, či v blízké době s výše uvedenou společností uzavře a které by
měly vztah k poskytování finančního plnění za provedené stavební práce či dodávky jinému subjektu, než je tato
společnost.
Děkuji Vám za spolupráci

S pozdravem

Ing. Tomáš Hajdušek
náměstek hejtmana kraje

Hajdušek Tomáš Ing., náměstek hejtm
SASP
11.4.2022 16:34:53
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Vážený pane náměstku,
dne 11. dubna 2022 jste se obrátil na Finanční analytický úřad s dotazem, jakým způsobem
má Jihočeský kraj postupovat ve věci smluvních vztahů se společností STRABAG a.s.
(IČO: 608 38 744), a to s ohledem na to, že v její vlastnické struktuře figuruje
(narozen
který byl zařazen na sankční seznam EU.
Odpověď Finančního analytického úřadu je následující:
1. Mezinárodní sankce EU uplatňované vůči panu
se nijak nedotýkají Vámi
popsaných smluvních vztahů mezi Jihočeským krajem a společností STRABAG a.s.
2. Platí to bez ohledu na to, zda dané smlouvy už byly uzavřeny nebo zda budou uzavřeny
na základě výsledků již realizovaných zadávacích řízení.
3. Stejně tak nic nebrání účasti společnosti STRABAG a.s. v zadávacích řízeních, jež
budou teprve nově vypsána.
4. Jihočeský kraj smí volně plnit své finanční závazky vůči společnosti STRABAG a.s. či
jiné v tuzemsku působící společnosti ze skupiny STRABAG.
5. Ve vztahu k daným smlouvám Jihočeský kraj ani nemusí plnit oznamovací povinnost
podle § 10 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
Z šetření, které Finanční analytický úřad provedl stran vlastnické struktury a ovládání
společnosti STRABAG a.s., totiž vyplynulo toto:
Pan
byl skutečně prováděcím nařízením (EU) 2022/581 ze dne 8.4.2022 zařazen
na sankční seznam EU, a proto se vůči němu uplatňují omezující opatření (mezinárodní
sankce) stanovené v čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014.
Tyto mezinárodní sankce mají dvojí podobu. Zaprvé, zmrazují se veškeré finanční prostředky
a hospodářské zdroje náležející panu
jakož i veškeré finanční prostředky
a hospodářské zdroje, které pan
vlastní, drží či ovládá. Zadruhé, žádné finanční

prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny panu
nebo v jeho prospěch.
Bylo tedy třeba zodpovědět kruciální otázku, zda pan
vlastní či ovládá.

společnost STRABAG a.s.

Jediným akcionářem společnosti STRABAG a.s. je rakouská společnost Bau Holding
Beteiligungs GmbH. Majoritním společníkem této rakouské společnosti je další rakouská
společnost STRABAG SE, která v ní přímo vlastní 65% podíl a další podíl v ní má nepřímo.
V rakouské společnosti STRABAG SE má pan
nepřímo 27,8% podíl, a to skrze
ruskou společnost Rasperia (MKAO Rasperia Trading Limited). Podle vyjádření české
společnosti STRABAG a.s. je tento podíl v rakouské společnosti STRABAG SE pouze
minoritní. Většinu akcií STRABAG SE totiž mají vlastnit rakouští akcionáři rodina Hasellsteiner
a skupiny Uniqa/Raiffeisen.
To znamená, že podle dostupných informací přímý ani nepřímý podíl pana
na české
společnosti STRABAG a.s. nepřesahuje 50 %. Pan
ji tedy nevlastní. Současně ani
neexistují indicie naznačující, že pan
společnost STRABAG a.s. ovládá (zejména
neexistující indicie naznačující, že ruská společnost Rasperia jedná ve shodě s ostatními
akcionáři rakouské společnosti STRABAG SE).
Míra participace pana
ve vlastnické struktuře české společnosti STRABAG a.s. je
proto natolik nízká, že podle Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících
opatření není žádný důvod k omezování činnosti společnosti STRABAG a.s. Její finanční
prostředky a hospodářské zdroje se nezmrazují. A neplatí zákaz zpřístupnit jí nebo v její
prospěch jakékoli finanční prostředky či hospodářské zdroje.
Mezinárodní sankce uplatňované vůči panu
se nicméně projevují v tom, že
rakouská společnost STRABAG SE nesmí společnosti Rasperia vyplatit podíl na zisku ani jí
zpřístupnit jiné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje. Pokud by to udělala, pak by
porušila omezující opatření podle čl. 2 nařízení (EU) č. 269/2014, jelikož by tím nepřímo
zpřístupnila finanční prostředky nebo hospodářské zdroje panu
který společnost
Rasperia podle dostupných informací ovládá. Podle vyjádření české společnosti STRABAG
a.s. k vyplacení podílu na zisku společnosti Rasperia nedojde. Kontrola, zda tomu tak skutečně
je, je v kompetenci rakouských orgánů.

Ing. Jiří Hylmar
statutární zástupce ředitele úřadu
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