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Přímé zahraniční investice v České republice

Úvod

Naše generace právníků zažívá nebývale náročnou dobu. 
Celosvětová pandemie má dopad na trhy v globálním měřítku, 
včetně trhu fúzí a akvizic. V důsledku těchto dnešních událostí
prochází oblast fúzí a akvizic velmi rychlým vývojem
nezaznamenaným za posledních dvacet let. Investoři usilují o větší
ochranu proti celoplošným karanténním opatřením či narušení
dodavatelských řetězců, ať už v rámci předakvizičních prověrek
nebo transakční dokumentace, například úpravou dopadů
podstatných negativních změn na transakci či nastavení earn-out 
mechanizmů, a z velké části dochází i k přehodnocování dalších
standardních smluvních ujednání. 

Orgány státní správy usilují o ochranu strategických dodávek 
a služeb na regulatorní úrovni. Pro zahraniční investice do 
klíčových či strategických odvětví platí nová právní regulace. Náš 
středoevropský tým advokátů pomáhá zahraničním investorům 
zorientovat se v nově přijatých právních předpisech v oblasti 
zahraničních investic do strategických odvětví v různých 
středoevropských zemích a připravil materiál mapující aktuální 
legislativní vývoj. Pro české prostředí je k dispozici česká mutace 
zaměřená na národní legislativu. Naši experti v jednotlivých 
zemích jsou připraveni s našimi klienty konzultovat další vývoj 
legislativy a jeho dopady na jejich strategické úvahy a pomoci i při 
řešení právní agendy investic do strategických odvětví.
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Přímé zahraniční investice v České republice

Zavedla již vaše země (nebo zavede) pravidla pro prověřování přímých zahraničních investic? 
Pokud ano, uveďte podrobnější informace.

Definice přímé zahraniční investice

Definice zahraničního investora

Ano. Návrh českého zákona o prověřování zahraničních investic (dále jen „návrh zákona“) vláda předložila dne 21. dubna 2020. Návrh prošel prvním 
čtením v Poslanecké sněmovně dne 7. července 2020. Ve druhém a třetím čtení byl návrh projednán v Poslanecké sněmovně a zaslán Poslaneckou 
sněmovnou Senátu k dalšímu projednání dne 24. listopadu 2020. Senát jej vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy dne 16. prosince 2020. 
Návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou 19. ledna 2021 a podepsán prezidentem České republiky 22. Ledna 2021. Zákon o prověřování 
zahraničních investic (dále jen „zákon“) nabyde účinnosti 1. dubna 2021.

Zahraniční investicí se pro účely tohoto zákona rozumí majetková hodnota v jakékoli podobě, kterou zahraniční investor poskytnul nebo poskytne za 
účelem výkonu hospodářské činnosti v České republice, a která zahraničnímu investorovi umožňuje vykonávat účinnou míru kontroly provádění této 
hospodářské činnosti.

Účinnou mírou kontroly provádění hospodářské činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí: 
- možnost zahraničního investora nakládat nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech nebo možnost uplatnit tomu odpovídající vliv v osobě, 

jejímž prostřednictvím se hospodářská činnost provádí (dále jen „cílová osoba“); do tohoto podílu se započítávají rovněž podíly osob, které jsou se 
zahraničním investorem podrobeny jednotnému řízení, a podíly osob, které se zahraničním investorem jednají ve shodě, 

- členství zahraničního investora nebo osoby jemu blízké v orgánu cílové osoby, 
- možnost zahraničního investora nakládat s vlastnickými právy k věci, jejímž prostřednictvím se hospodářská činnost provádí (dále jen „cílová 

věc“), nebo 
- jiná míra kontroly, jejímž důsledkem je schopnost zahraničního investora získat přístup k informacím, systémům nebo technologiím, které jsou 

důležité z hlediska ochrany bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku.

Zahraničním investorem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo uskutečnil nebo hodlá uskutečnit zahraniční investici v České republice a 
- není státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského státu Evropské unie, 
- nemá sídlo v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nebo 
- je přímo či nepřímo ovládán tím, kdo splňuje výše uvedené požadavky. 

Zahraničním investorem se pro účely tohoto zákona rozumí také svěřenský správce svěřenského fondu, který na účet tohoto svěřenského fondu 
uskutečnil nebo hodlá uskutečnit zahraniční investici v České republice, pokud je:
- zakladatelem sveřenského fondu,
- svěřenským správcem svěřenského fondu,
- osobou oprávněnou k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu, která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného, 

jejíž souhlas takové jmenování nebo odvolání podmiňuje,
- obmyšlený svěřenského fondu, nebo
- osoba, v jejímž hlavním zájmu byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován.

Podmiňují následující scénáře zahájení řízení o prověření? V případě relevance uveďte komentář. 

Lhůta pro notifikaci příslušného prověřovacího orgánu

Pro účely zákona neexistuje konkrétní lhůta pro notifikaci příslušného prověřovacího orgánu (Ministerstva průmyslu a obchodu). Nicméně, platné 
povolení je odkládací podmínkou transakce. 

Česká republika
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Řízení o prověření zahraniční investice

Rozhodnutí

Jsou stanoveny pokuty či jiné sankce za porušení povinnosti oznámení zahraniční investice?

Uveďte komentář k jakýmkoli dalším aspektům týkajícím se prověření zahraniční finanční investice, 
které ve vaší jurisdikci považujete za relevantní (např. jakákoli specifika, výjimky, širší definice apod.).

Neobdrží-li ministerstvo stanovisko nebo informace, z nichž by vyplynulo, že zahraniční investice může představovat ohrožení bezpečnosti České 
republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, a nemá-li ministerstvo důvod se tak domnívat, vydá rozhodnutí o povolení zahraniční investice do 90 
dnů ode dne zahájení řízení o prověření zahraniční investice. K 90denní lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jde-li o zvláště složitý případ. 

Obdrží-li ministerstvo v řízení o prověření zahraniční investice stanovisko nebo informace, z nichž vyplyne, že zahraniční investice může představovat 
ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, nebo má-li ministerstvo důvod se tak domnívat, předloží před vydáním 
rozhodnutí věc k projednání vládě ve lhůtě 90 dní ode dne zahájení řízení o prověření zahraniční investice.

Ministerstvo bez zbytečného odkladu vydá rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční investice, rozhodnutí o neudělení povolení zahraniční 
investice, rozhodnutí o podmíněné přípustnosti zahraniční investice, rozhodnutí o zákazu uskutečnění zahraniční investice nebo rozhodnutí o zákazu 
dalšího trvání zahraniční investice, jestliže se vláda usnese, že je takové rozhodnutí nutné z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky nebo 
vnitřního či veřejného pořádku. 

Ministerstvo bez zbytečného odkladu vydá rozhodnutí o povolení zahraniční investice a rozhodnutí o přípustnosti zahraniční investice bez stanovení 
podmínek, jestliže se vláda usnese, že zahraniční investice nepředstavuje ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku.

Dle zákona se zahraniční investor dopustí přestupku, pokud zahraniční investor:

a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o zákazu dalšího trvání zahraniční investice,

b) neplní podmínky uložené rozhodnutím o podmínečném povolení zahraniční investice nebo rozhodnutím o podmínečné přípustnosti zahraniční 
investice, 
c) uskuteční zahraniční investici, aniž by podal žádost o povolení zahraniční investice, nebo 
d) nepodá návrh na konzultaci v případě, že je cílová osoba držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem 
periodického tisku se souhrnným minimálním průměrným tištěným nákladem 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok.

Za přestupek podle písm. a) a b) lze uložit pokutu až do 2 % z celkového čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za poslední ukončené účetní 
období, nebo od 100 000 Kč do 100 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za poslední ukončené účetní 
období nelze zjistit. 
Za přestupek podle písm. c) a d) lze uložit pokutu až do 1 % z celkového čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za poslední ukončené účetní 
období, nebo od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za poslední ukončené účetní 
období nelze zjistit.

Až na určité výjimky se zákon nebude vztahovat na zahraniční investice dokončené před datem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo") prověřuje přímé zahraniční investice, umožňuje konzultace, vede jednání, rozhoduje o 
přímých zahraničních investicích a kontroluje dodržování povinností stanovených návrhem zákona.
Bez povolení nebo podmínečného povolení nesmí být dle návrhu zákona uskutečněna zahraniční investice do: 
- cílové osoby, která provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace nebo zajišťování životního cyklu vojenského materiálu nebo do cílové věci, jejímž 

prostřednictvím se uvedené činnosti provádí,
- cílové osoby, která provozuje prvek kritické infrastruktury určený příslušným ústředním správním úřadem,
- cílové osoby, která je správcem informačního systému kritické informační infrastruktury, správcem komunikačního systému kritické informační 

infrastruktury, správcem informačního systému základní služby nebo provozovatelem základní služby,
- cílové osoby, která vyvíjí nebo vyrábí zboží uvedené v příloze IV nařízení Rady (ES) 428/2009, nebo 
- cílové osoby, která vyvíjí, vyrábí nebo modifikuje jaderné zařízení.
Ministerstvo zahájí řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední, pokud zahraniční investor provede zahraniční investici do cílové osoby, která 
se po uplynutí 5 let stane cílovou osobou, u níž zahraniční investici nebylo možné realizovat bez povolení či rozhodnutí podmíněného usnesením vlády 
nebo která uzavře smlouvu s osobou vyvíjející, vyrábějící či modifikující jaderná zařízení.
Ministerstvo zahájí řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední:
nepodá-li zahraniční investor žádost o povolení zahraniční investice, nebo 
- vyjde-li po uplynutí 5 let ode dne dokončení zahraniční investice najevo, že zahraniční investor jednal tak, aby zakryl skutečnosti, pro které by jinak 

mohlo být zahájeno řízení o prověření zahraniční investice. 
U zahraničních investic, které nesplňují výše uvedené požadavky a jsou způsobilé ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek, 
může ministerstvo zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední: 
a) na základě výsledku konzultace, kterou ministerstvu navrhl zahraniční investor, nebo 
b) do 5 let ode dne dokončení zahraniční investice, jestliže zahraniční investor nepodal návrh na konzultaci.
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Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(„DTTL“), globální síť jejích členských firem a jejich přidružených subjektů (souhrnně 
„organizace Deloitte“). Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) 
a každá z jejích členských firem a jejich přidružených subjektů je samostatným a 
nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat nebo přijímat závazky 
za jinou z těchto členských firem a jejich přidružených subjektů ve vztahu k třetím 
stranám. Společnost DTTL, a každá členská firma a přidružený subjekt nesou 
odpovědnost pouze za vlastní jednání či pochybení, nikoli za jednání či pochybení 
jiných členských firem či přidružených subjektů. Společnost DTTL služby klientům 
neposkytuje. Více informací je najdete na adrese www.deloitte.com/about. 

Společnost Deloitte je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti auditu a 
assurance, podnikového poradenství, finančního poradenství, poradenství v oblasti 
rizik a daní a souvisejících služeb. Naše globální síť členských firem a přidružených 
subjektů ve více než 150 zemích a teritoriích (souhrnně „organizace Deloitte“) 
poskytuje služby čtyřem z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 
®. Chcete-li se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 312 000 odborníků dělá věci, 
které mají význam, navštivte www.deloitte.com.

Toto sdělení obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche
Tohmatsu Limited („DTTL“) ani žádná z členských firem její globální sítě či jejich 
přidružených subjektů (souhrnně „organizace Deloitte“) jejím prostřednictvím 
neposkytuje odborné rady ani služby. Přijetí jakéhokoliv rozhodnutí či jednání, které 
může mít dopad na Vaše finance či podnik, byste měli konzultovat s kvalifikovaným 
odborným poradcem.

Nejsou poskytována žádná prohlášení, záruky ani závazky (výslovné ani 
předpokládané), co se týče přesnosti nebo úplnosti informací v tomto sdělení a 
společnost DTTL,  její členské firmy, přidružené subjekty, zaměstnanci nebo zástupci 
nenesou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé přímo nebo nepřímo v 
důsledku spolehnutí se na toto sdělení jakoukoli osobou. Společnost DTTL, její 
členské firmy a jejich spřízněné subjekty jsou samostatnými a nezávislými právními 
subjekty.
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