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Prověřování přímých zahraničních investic  
ve vybraných státech EU 

Policy Paper – Institut pro politiku a společnost, srpen 2020 

Úvod 

Přímé zahraniční investice jsou takové přeshraniční investice, které podle definice stanovené 

OECD v souladu s EUROSTAT a Mezinárodním měnovým fondem „odráží záměr rezidenta 

jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem 

v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci 

dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení 

podniku.“ Tyto investice přinášejí hostitelskému státu výhody, mezi které patří zejména příliv 

kapitálu, ekonomický růst a zapojení tuzemských společností do mezinárodního obchodu, 

vznik nových pracovních míst nebo přístup k novým technologiím či inovacím. Nicméně, 

v poslední době se věnuje zvýšená pozornost i možným negativním důsledkům přímých 

zahraničních investic. V této souvislosti je třeba připomenout studii OECD1 z roku 2009 

věnovanou rizikům ohrožení národní bezpečnosti prostřednictvím zahraničních investic. 

Uvedená studie OECD upozorňuje na hrozby související se zahraničními investicemi, 

kterými jsou následující případy: 

a) realizace přímé zahraniční investice zahraničním investorem povede k situaci, 

kdy se cílová země investice stane závislou na dodávání zboží či služeb klíčových pro její 

hospodářství, které ovládá zahraniční vlastník;  

b) realizace přímé zahraniční investice zahraničním investorem povede k přenosu 

technologií nebo jiných odborných znalostí a know-how do rukou cizího subjektu, který je 

poté může využít proti zájmům cílové země investice; a/nebo  

c) realizace přímé zahraniční investice zahraničním investorem vytvoří příležitost 

ke špionáži či sabotáži při poskytování zboží a služeb klíčových pro hospodářství cílové 

země investice. 

V poslední době docházelo k nárůstu zahraničních investic do odvětví národního strategického 

významu z hlediska veřejného pořádku či bezpečnosti daného státu, jejichž cílem byla 

snaha o získání úplné kontroly či alespoň významného vlivu nad klíčovými prvky těchto 

odvětví. Jedná se například o odvětví provozu kritické infrastruktury (energetika, doprava, 

zdravotnictví, informační a telekomunikační technologie či finanční služby), zajišťování obrany 

státu a dalších odvětví s přístupem k citlivým informacím nebo s možností ovlivňovat veřejné 

mínění. Největší riziko pro cílové státy zahraničních investic pak představují investoři 

s nejasnou či podezřelou vlastnickou strukturou nebo státem vlastněné či nepřímo 

kontrolované společnosti, které by se mohly významným způsobem snažit prosazovat vlastní 

mocenské zájmy a zasahovat tak do politické či ekonomické orientace cílového státu 

i společnosti. 

V návaznosti na výše uvedený trend některé členské státy Evropské unie (dále jen „EU“) proto 

již v minulosti (zejména v průběhu minulého desetiletí) do svých právních řádů zavedly více 

 
1  MORAN, Theodore Harvey. Foreign Acquisitions and National Security: What Are Genuine Threats? 

What Are Implausible Worries? OECD [online]. OECD, © 2019 Organisation for Economic Co-
operation and Development, publikováno 7. 12. 2009 [cit. 30. 4. 2020]. 
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či méně složité mechanismy prověřování přímých zahraničních investic, 

které mohou představovat riziko pro veřejný pořádek nebo pro bezpečnost státu. Jednotlivé 

vnitrostátní mechanismy se však v řadě ohledů liší, neboť na unijní úrovni dosud nedocházelo 

ke koordinaci či unifikaci národních úprav. Mimo jiné i proto byla na základě společné 

iniciativy vlád Francie, Itálie a Německa2 zahájena diskuse o možnosti regulace přímých 

zahraničních investic na unijní úrovni, jejímž prozatímním výsledkem bylo přijetí nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, 

kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic 

směřujících do Unie ze třetích zemí, které je použitelné od 11. října 2020 (dále jen 

„Nařízení“). 

Nařízení nezavádí vlastní unijní mechanismus prověřování přímých zahraničních investic. 

Jeho cílem je spíše transparentnost, sjednocování a koordinace doposud samostatných 

prověřovacích mechanismů přímých zahraničních investic zaváděných členskými státy 

za účelem ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku. Za tímto účelem Nařízení stanovuje 

minimální standardy národních prověřovacích mechanismů a doporučující faktory 

pro posouzení rizikovosti přímé zahraniční investice pro výše uvedené chráněné zájmy 

a současně zakotvuje i mechanismus spolupráce členských států navzájem a s Evropskou 

komisí (dále jen „Komise“). 

V reakci na celosvětovou pandemii onemocnění COVID-19 vydala Komise dne 25. března 2020 

Pokyny pro členské státy týkající se přímých zahraničních investic a volného 

pohybu kapitálu ze třetích zemí a ochrany evropských strategických aktiv 

před začátkem používání Nařízení (dále jen „Pokyny“), v nichž upozorňuje na „zvýšené 

riziko pokusů získat prostřednictvím PZI zdravotnické kapacity (například na výrobu 

lékařského nebo ochranného vybavení) nebo související odvětví, jako jsou výzkumné instituce 

(například vývoj vakcín).“  

Účelem Pokynů je zejména zajištění společného unijního přístupu k prověřování zahraničních 

investic v období současné krize v oblastech veřejného zdraví (zdravotnictví, lékařský výzkum, 

biotechnologie apod.), aniž by byla výrazně snížena obecná otevřenost EU vůči zahraničním 

investicím. Komise proto v této souvislosti vyzvala členské státy, které již mají zaveden ve svém 

právním řádu mechanismus prověřování přímých zahraničních investic, aby jej v plném 

rozsahu využívaly s cílem plně zohlednit rizika pro kritické zdravotnické infrastruktury, 

dodávky kritických vstupů a dalších oblastí dle Nařízení. Členské státy, které v současnosti 

žádný prověřovací mechanismus nemají, nebo se tento nevztahuje na všechny příslušné 

transakce, pak Komise vyzvala, aby zřídily plnohodnotný prověřovací mechanismus 

a v mezidobí využívaly všechny další dostupné možnosti k řešení případů, kdy by akvizice 

určitého subjektu vedla k riziku pro bezpečnost nebo veřejný pořádek EU. 

Česká republika v současné době mechanismus prověřování přímých zahraničních investic 

ve smyslu Nařízení neupravuje.3  

 
2  Proposals for ensuring an improved level playing field in trade and investment. Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie [online]. BMWi, © 2020, publikováno 21. 2. 2017 [cit. 30. 4. 2020]. 
3  Obecně je vnitřní ochrana bezpečnostních zájmů státu a veřejného pořádku regulována zákonem 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů 
(zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.  
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) proto v návaznosti na Nařízení předložilo 

návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících 

zákonů (dále jen „Návrh zákona“), který stanoví základní pravidla prověřování některých 

zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného 

pořádku. Návrh zákona dále stanoví institucionální rámec nezbytný pro zapojení se 

do unijního mechanismu spolupráce vytvořeného Nařízením. 

∗∗∗ 

Cílem tohoto dokumentu je v prvé řadě popsat a analyzovat současnou právní úpravu 

prověřování přímých zahraničních investic na unijní úrovni podle Nařízení a návrh tuzemské 

právní úpravy vycházející z právního rámce stanoveného Nařízením. Při popisu a rozboru 

jednotlivých právních institutů navrhované tuzemské právní úpravy je kladen důraz mimo jiné 

na dostatečnost naplnění minimálních standardů stanovených Nařízením, které vnitrostátní 

mechanismy prověřování přímých zahraničních investic musí splňovat. 

Jedním z cílů práce je také komparace Návrhu zákona s mechanismy prověřování zahraničních 

investic uplatňovanými ve vybraných členských státech EU. Na základě společných i odlišných 

prvků porovnávaných právních úprav by následně měly být identifikovány pozitivní prvky 

a rovněž také případné nedostatky navrhované tuzemské právní úpravy spolu s návrhy 

na odstranění těchto nedostatků v rámci legislativního procesu za účelem co nejefektivnějšího 

naplnění cíle sledovaného projednávanou vnitrostátní právní úpravou. 

 

Dílčí bezpečnostní hlediska jsou pak zohledňována v některých sektorových předpisech, 
jako například v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, zákoně č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 
a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, zákoně 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, či zákoně č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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1. Analýza prověřování přímých zahraničních investic podle 
Nařízení 

V září 2017 byl Komisí představen návrh Nařízení, který byl následně projednán v rámci 

unijních orgánů a dne 5. března 2019 nakonec schválen Radou EU v 1. čtení. Nařízení vstoupilo 

v platnost dne 10. dubna 2019, tj. dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.4 

 

Obr. 1: Průběh legislativního procesu Nařízení 

Účelem Nařízení je stanovení právního rámce pro prověřování přímých zahraničních investic 

směřujících do EU ze strany členských států z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku 

a vytvoření mechanismu spolupráce mezi EU, resp. Komisí a členskými státy a mezi členskými 

státy navzájem, pokud jde o přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na bezpečnost 

nebo veřejný pořádek.  

Přímou zahraniční investicí se podle Nařízení rozumí „investice jakékoli povahy, 

kterou provádí zahraniční investor a která slouží k tomu, aby vytvořila nebo udržela 

dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem a podnikatelem nebo podnikem, 

kterému je kapitál poskytnut za účelem výkonu hospodářské činnosti v členském státě, včetně 

investic, které umožňují skutečnou účast na řízení nebo kontrole společnosti vykonávající 

hospodářskou činnost.“ 

Konečné rozhodnutí o tom, zda konkrétní přímá zahraniční investice bude na území 

členského státu prověřena či nikoliv, zůstává plně v kompetenci členských států. 

1.1 Prověřování přímých zahraničních investic členskými státy 

Nařízení neukládá členským státům povinnost zavést do svých vnitrostátních 

právních řádů právní mechanismus prověřování přímých zahraničních investic 

z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. Jednotlivé členské státy se tedy mohou 

samostatně rozhodnout, zda zachovají stávající tuzemskou právní úpravu prověřování přímých 

zahraničních investic, zda do svého právního řádu přijmou nová či podrobnější pravidla 

prověřování přímých zahraničních investic nebo zda i nadále zůstanou zahraničním investicím 

otevřené bez jakýchkoliv omezení či prověřovacích mechanismů. 

Nařízení pro členské státy, které v rámci svých právních řádů již mají zaveden určitý právní 

mechanismus prověřování přímých zahraničních investic, nebo k tomuto kroku teprve 

v budoucnu přistoupí, stanoví minimální standardy, které vnitrostátní mechanismus 

prověřování přímých zahraničních investic musí splňovat. Těmito základními požadavky jsou 

podle Nařízení zejména transparentnost, zákaz diskriminace mezi třetími zeměmi, 

stanovení časových rámců v rámci prověřovacího mechanismu, možnost podání 

 
4  Nařízení bylo v Úředním věstníku EU vyhlášeno dne 21. března 2019. 

září 2017

předložení 
návrhu Komisí

2017 - 2019

projednávání 
návrhu EP a 
Radou EU 

5. března 2019

schválení v 1. 
čtení Radou EU

10. dubna 
2019

platnost 
Nařízení

11. října 2020

použitelnost 
Nařízení
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opravného prostředku proti rozhodnutí vydanému v rámci prověřovacího mechanismu, 

ochrana důvěrných informací a opatření nezbytná k identifikaci a zamezení 

obcházení prověřovacího mechanismu a rozhodnutí v rámci tohoto mechanismu. 

Spíše než závazná kritéria, podle kterých by členské státy měly povinnost posuzovat 

a vyhodnocovat možný vliv přímých zahraničních investic na národní bezpečnost nebo veřejný 

pořádek, tak Nařízení obsahuje doporučující faktory vedoucí k posouzení konkrétní 

zahraniční investice. 

Členské státy podle Nařízení mohou při posuzování vlivu konkrétní přímé zahraniční investice 

na bezpečnost nebo veřejný pořádek zvážit její potenciální dopady mimo jiné na kritickou 

infrastrukturu, kritické technologie a zboží dvojího užití, dodávky kritických 

vstupů, přístup k citlivým informacím nebo svobodu a pluralitu sdělovacích 

prostředků. Dále členské státy mohou vzít do úvahy osobu zahraničního investora, 

a to zejména zda je přímo či nepřímo ovládán vládou třetí země, zda byl historicky zapojen 

do činností ovlivňujících bezpečnost nebo veřejný pořádek v některém členském státě nebo zda 

existuje vážné riziko zapojení do protiprávní nebo trestné činnosti. 

1.2 Mechanismus spolupráce mezi členskými státy navzájem a Komisí 

Nařízení vytváří mechanismy vzájemné spolupráce5, podle kterých budou členské státy 

a Komise sdílet informace o konkrétních přímých zahraničních investicích, které by mohly 

představovat riziko pro bezpečnost nebo veřejný pořádek v jiných členských státech. Nařízení 

upravuje spolupráci v souvislosti s prověřovanými a neprověřovanými přímými zahraničními 

investicemi a přímými zahraničními investicemi, které mohou mít vliv na projekty či programy 

v zájmu EU.6 

Obecně platí, že členské státy poskytují ostatním členským státům a Komisi stanovené 

informace o každé přímé zahraniční investici na svém území, která je předmětem prověřování. 

Pokud zahraniční investice předmětem prověřování není, mohou si členské státy tyto 

informace vyžádat. Obdobným způsobem se postupuje u přímých zahraničních investic, 

které mohou mít vliv na projekty či programy v zájmu EU. 

Za stanovených podmínek nebo k žádosti členského státu zahraniční investice mohou tomuto 

členskému státu ostatní členské státy poskytovat řádně odůvodněné připomínky 

nebo Komise může vydat řádně odůvodněné stanovisko. Připomínky členských států 

a stanovisko Komise jsou závazné do té míry, že členský stát je musí náležitě zohlednit. 

Pokud Komise vydala stanovisko k přímé zahraniční investici, které může mít vliv na projekty 

či programy v zájmu EU, musí jej členský stát zohlednit v co možná nejvyšší míře a poskytnout 

Komisi vysvětlení, pokud se jím neřídí.  

Konečné rozhodnutí o uskutečnění či neuskutečnění přímé zahraniční investice 

však vždy náleží danému členskému státu. 

 
5  Spolupráce bude probíhat prostřednictvím kontaktních míst zřízených členskými státy pro provádění 

Nařízení, kterým v České republice bude MPO. 
6  Jedná se o projekty nebo programy, které jsou v podstatné výši nebo z významné části financovány 

z prostředků EU, nebo o ty, na které se vztahuje právo EU týkající se kritické infrastruktury, 
kritických technologií nebo kritických vstupů, jež jsou zásadní pro bezpečnost nebo veřejný pořádek. 
Projekty nebo programy v zájmu EU jsou uvedeny v příloze Nařízení. 
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Obr. 2: Schéma mechanismů spolupráce podle Nařízení 

Rozhodnutí členského státu o přímé zahraniční investici

Předložení připomínek anebo stanoviska vůči prověřované anebo 
neprověřované zahraniční investici

Oznámení informací o přímé prověřované zahraniční investici
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2. Analýza Návrhu zákona o prověřování zahraničních investic 

V České republice se o prověřování zahraničních investic začalo vážněji hovořit v souvislosti 

se zřízením pracovní skupiny pro posouzení dopadů možného prověřování 

zahraničních investic z důvodů bezpečnosti státu.7 Paralelně s prací této pracovní 

skupiny byla zahájena příprava návrhu paragrafového znění zákona, kterým by měl být v České 

republice vytvořen právní rámec pro prověřování zahraničních investic. 

MPO v polovině dubna 2019 představilo paragrafové znění Návrhu zákona a zaslalo jej 

do připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek byla v polovině srpna 2019 zveřejněna 

upravená verze Návrhu zákona. V říjnu téhož roku pak posuzovala Návrh zákona Legislativní 

rada vlády (dále jen „LRV“), která doporučila jeho přepracování. V polovině prosince 2019 byl 

poté MPO vydán aktualizovaný návrh, který reagoval na doporučení ze strany LRV. 

Dne 9. ledna 2020 posuzovala aktualizovaný návrh zákona LRV, nicméně jeho projednávání 

bylo s ohledem na množství připomínek ze strany členů LRV přerušeno a Návrh zákona byl 

vrácen MPO k dopracování a jeho opětovnému předložení. Na počátku dubna 2020 byl již 

podruhé aktualizovaný Návrh zákona s úpravami dle připomínek obsažených ve stanovisku 

LRV vládou schválen a po vypracování jeho konečného znění byl dne 21. dubna 2020 předložen 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 834).8 Organizační 

výbor následně určil zpravodajem Ing. Pavla Juříčka, Ph.D. a na 54. schůzi 7. července byl 

Návrh zákona projednán v 1. čtení a přikázán k projednání Hospodářskému výboru. Ten by se 

měl Návrhem zákona a jeho případným změnám zabývat v průběhu září 2020. 

 

Obr. 3: Dosavadní průběh legislativního procesu Návrhu zákona 

2.1 Základní instituty 

Návrh zákona vychází z Nařízení a jeho předmětem jsou pravidla prověřování některých 

zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného 

pořádku a některé povinnosti zahraničních investorů. 9 

Podle Návrhu zákona se zahraniční investicí 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.“ Návrh zákona považuje 

 
7  Pracovní skupina byla vytvořena v návaznosti na usnesení Bezpečnostní rady státu č. 25 ze dne 

26. června 2018. 
8  Konečné znění Návrhu zákona předložené k projednání Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je 

dostupné zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBBBJBKCC. 
9  Návrh zákona definuje svůj předmět a základní instituty v § 1–5. 
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za zahraničního investora každého, kdo uskutečnil nebo hodlá uskutečnit zahraniční investici 

v České republice a  

a) není státním občanem České republiky či občanem jiného členského státu EU,  

b) nemá sídlo v České republice nebo v jiném členském státě EU nebo  

c) je přímo či nepřímo ovládán tím, kdo splňuje požadavky podle písmen a) nebo b).10 

Personální působnost kopíruje Nařízení v tom smyslu, že Návrh zákona v aktuální podobě 

nebude aplikován na ty zahraniční investory, kteří jsou občany EU nebo mají na území EU 

sídlo (písm. a) a b) výše). Nad rámec Nařízení pak z Návrhu zákona vyplývá, 

že zahraničním investorem může být i osoba s občanstvím EU nebo osoba 

se sídlem v EU, pokud je přímo nebo nepřímo ovládána osobou bez občanství EU 

nebo osobou se sídlem mimo EU (písm. c) výše). Podle důvodové zprávy je účelem tohoto 

opatření podchycení všech potenciálně rizikových přímých zahraničních investic a omezení 

možnost obcházet účel Návrhu zákona. 

Návrh zákona se dále použije jen na ty zahraniční investice, které zahraničnímu investorovi 

umožňují vykonávat účinnou míru kontroly provádění hospodářské činnosti. 

Účinnou mírou kontroly provádění hospodářské činnosti se rozumí: 

a) 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“) s tím, 

že 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,  

b) členství zahraničního investora nebo osoby jemu blízké v orgánu Cílové osoby, 

c) možnost zahraničního investora nakládat s vlastnickými právy k věci, 

jejímž prostřednictvím se hospodářská činnost provádí (dále jen „Cílová věc“), nebo  

d) 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. 

Pokud budou naplněny definiční znaky zahraničního investora, avšak tento investor 

prostřednictvím zahraniční investice nezíská výše uvedenou účinnou mírou kontroly 

provádění hospodářské činnosti, nejedná se o zahraniční investici ve smyslu Návrhu 

zákona, která by se měla být předmětem prověřování. To však nevylučuje aktivaci spolupráce 

s členskými státy EU nebo Komisí podle Nařízení ve vztahu k přímým zahraničním investicím, 

které nejsou členským státem prověřovány (čl. 7 Nařízení). 

2.2 Prověřování zahraničních investic 

Prověřování zahraniční investice má v gesci MPO.11 MPO je dále příslušné k vedení 

konzultací, k vedení jednání o podmínkách, k rozhodování o zahraničních investicích 

a ke kontrole dodržování povinností stanovených Návrhem zákona a rozhodnutími vydanými 

podle něho. MPO je dále kontaktním místem a spolupracuje s příslušnými kontaktními místy 

 
10  Působnost MPO vymezuje Návrh zákona v § 6. 

11  Návrh zákona obsahuje v § 2 odst. 2 a 3 speciální úpravu zahraničního investora ve vztahu ke 
svěřenskému fondu. 
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členských států EU a Komise, uplatňuje připomínky za Českou republiku k zahraničním 

investicím v jiných členských státech EU, zohledňuje připomínky jiných členských států EU 

a stanoviska Komise a plní povinnosti vůči Komisi. 

Návrh zákona odlišuje režim pro prověřování „citlivých“ zahraničních investic 

a ostatních zahraničních investic. 

2.2.1 Citlivé zahraniční investice 

Prověřování bude podléhat vždy12 zahraniční investice do 

a) Cílové osoby, která provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace13 nebo zajišťování životního 

cyklu vojenského materiálu podle právního předpisu upravujícího zahraniční obchod 

s vojenským materiálem14, nebo do Cílové věci, jejímž prostřednictvím se uvedené činnosti 

provádí, 

b) Cílové osoby, která provozuje prvek kritické infrastruktury určený příslušným ústředním 

správním úřadem15, 

c) Cílové osoby, která je správcem informačního systému kritické informační infrastruktury, 

správcem komunikačního systému kritické informační infrastruktury, správcem 

informačního systému základní služby nebo provozovatelem základní služby16, nebo 

d) Cílové osoby, která vyvíjí nebo vyrábí zboží uvedené v příloze IV nařízení Rady (ES) 

428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, 

zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, v platném znění, nebo do cílové věci, 

jejímž prostřednictvím se takové zboží vyvíjí nebo vyrábí. 

Tato vybraná odvětví představují při předpokládaném vlivu problematického zahraničního 

investora vyšší riziko ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného 

pořádku. Realizace těchto citlivých zahraničních investic je proto podmíněna podáním 

žádosti o povolení zahraniční investice včetně uvedení Návrhem zákona vyžadovaných 

informací. Řízení o prověření citlivé zahraniční investice je zahájeno dnem podání žádosti 

o povolení zahraniční investice.  

Pokud zahraniční investor nepodá žádost o povolení citlivé zahraniční investice, zahájí řízení 

o prověření zahraniční investice MPO z moci úřední. Citlivá zahraniční investice se nesmí 

uskutečnit, aniž by byla povolena Návrhem zákona stanoveným způsobem. 

Pokud je citlivá zahraniční investice uskutečňována jako součást ozdravných postupů, 

opatření včasného zásahu nebo řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné 

 
12  Návrh zákona vymezuje přímé zahraniční investice podléhající prověřování vždy v § 7 a § 8 odst. 4.  

13  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.  

14  Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním 
obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 

15  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

16  Viz § 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 
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postupy a řešení krize na finančním trhu nebo která je naléhavě potřebná k odvrácení 

selhání Cílové osoby, lze ji uskutečnit i bez rozhodnutí o jejím povolení.17 

2.2.2 Ostatní zahraniční investice (nikoliv citlivé) 

Zahraniční investice, které nejsou citlivými investicemi a jsou způsobilé ohrozit 

bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek, mohou být prověřeny 

v řízení o prověření zahraniční investice zahájeném MPO z moci úřední.18 Řízení o prověření 

této zahraniční investice bude zahájeno  

a) na základě výsledku konzultace, kterou MPO navrhl zahraniční investor, 

b) do 5 let ode dne dokončení19 zahraniční investice, jestliže zahraniční investor konzultaci 

nenavrhl, ač tak byl povinen, nebo 

c) 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 na základě konzultace, 

s tím, že MPO zahraničnímu investorovi oznámí zahájení řízení a stanoví mu lhůtu 

k poskytnutí Návrhem zákona stanovených informací. 

Pokud je Cílová osoba držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání 

nebo vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad činí 

100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok, je zahraniční investor povinen podat 

MPO v době před dokončením zahraniční investice návrh na konzultaci, zda zahraniční 

investice může ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný 

pořádek.  

U jakékoliv jiné zahraniční investice, která není citlivou investicí a ohledně které nemá 

zahraniční investor povinnost podat návrh na konzultaci, je zahraniční investor oprávněn 

podat MPO návrh na konzultaci, není-li si jistý, zda zahraniční investice může ohrozit 

bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek. Návrh na konzultaci obsahuje 

informace, které zahraniční investor uvádí žádosti o povolení zahraniční investice. 

Návrh na konzultaci včetně obdržených informací a učiněných zjištění poskytne MPO 

stanoveným institucím s žádostí o stanovisko nebo informace k důvodnosti zahájení řízení 

o prověření zahraniční investice. Neshledá-li žádná instituce nebo MPO důvod pro zahájení 

řízení o prověření zahraniční investice, platí, že zahraniční investice nepředstavuje 

ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku (řízení 

nemůže být vedeno ani v budoucnu). V opačném případě zahájí MPO řízení o prověření 

zahraniční investice. 

2.2.3 Řízení o prověření zahraniční investice 

Po zahájení řízení o prověření zahraniční investice poskytne MPO bez zbytečného odkladu 

obdržené informace a učiněná zjištění stanoveným institucím s žádostí o stanovisko 

nebo informace k důvodnosti zahájení řízení o prověření zahraniční investice 

 
17  Viz § 24 Návrhu zákona. 

18  Podmínky pro zahájení řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední obsahuje Návrh zákona 
v § 8–10. 

19  Dnem dokončení zahraniční investice je a) den uzavření smlouvy nebo poslední ze smluv, 
jejímž či jejichž účelem je uskutečnění zahraniční investice, b) den nabytí účinné míry kontroly 
provádění hospodářské činnosti, nebo c) den zahájení hospodářské činnosti, a to podle toho, 
který den nastal později. 
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(nebyly-li poskytnuty v souvislosti s návrhem na konzultaci).20 Pokud příslušná instituce 

ve stanovené lhůtě stanovisko nebo informace MPO neposkytne, platí, že  

a) souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení zahraniční investice nebo rozhodnutí 

o přípustnosti zahraniční investice bez stanovení podmínek,  

b) nepovažuje za potřebné se k zahraniční investici vyjádřit nebo  

c) relevantními informacemi nedisponuje. 

Pokud MPO od příslušných institucí obdrží stanovisko nebo informace, z nichž vyplyne, 

že by uskutečnění nebo trvání zahraniční investice mělo být podmínečné, nebo má-li MPO 

důvod se tak domnívat, vede (před předložením věci k projednání vládě) se zahraničním 

investorem jednání o podmínkách. Důvodem pro vedení jednání o podmínkách mohou 

být i připomínky členských států nebo stanovisko Komise, které MPO obdrží podle Nařízení. 

Cílem podmínek ujednaných se zahraničním investorem je upravit jeho původní 

záměr tak, aby zahraniční investicí nedošlo k ohrožení bezpečnosti České republiky 

nebo vnitřního či veřejného pořádku. Součástí podmínek může být i povinnost zahraničního 

investora znovu navrhnout konzultaci při dalším navýšení podílu na hlasovacích právech 

nebo odpovídajícím zvýšení vlivu v Cílové osobě, anebo při změně nebo rozšíření předmětu 

činnosti zahraničního investora nebo Cílové osoby. Tak lze podle důvodové zprávy ošetřit 

situace, aby se zahraniční investice nestala rizikovou v budoucnu. 

Pokud MPO obdrží stanovisko nebo informace, z nichž vyplyne, že zahraniční investice může 

představovat ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, 

nebo má-li MPO důvod se tak domnívat, předloží před vydáním rozhodnutí 

věc k projednání vládě. Vláda přijme ve stanovené lhůtě usnesení o tom, zda zahraniční 

investice může představovat ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného 

pořádku.21 

2.2.4 Rozhodnutí v řízení o prověření zahraniční investice 

Pokud MPO od příslušné instituce neobdrželo stanovisko nebo informace, z nichž by 

vyplynulo, že zahraniční investice může představovat ohrožení bezpečnosti České republiky 

nebo vnitřního či veřejného pořádku, a nemá-li MPO důvod se tak domnívat, nebo pokud 

se vláda usnesla, že zahraniční investice nepředstavuje ohrožení bezpečnosti České republiky 

nebo vnitřního či veřejného pořádku, vydá MPO v případě 

a) citlivé zahraniční investice rozhodnutí o povolení zahraniční investice a 

b) ostatní zahraniční investice (nikoliv citlivé) rozhodnutí o přípustnosti zahraniční 

investice bez stanovení podmínek.22 

  

 
20  Průběh řízení o prověřování zahraniční investice upravuje Návrh zákona v § 11–13. 

21  Vláda musí zohlednit možný dopad zahraniční investice na principy demokratického právního státu, 
ochranu života a zdraví obyvatel, obranu státu, zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy státu, 
ekonomickou bezpečnost státu a případně další skutečnosti důležité z hlediska ochrany bezpečnosti 
České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. 

22  Možné způsoby konečného rozhodnutí MPO v řízení o prověření zahraniční investice stanovuje 
Návrh zákona v § 14 a 15. 
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Jestliže se tak vláda usnese z důvodu ochrany bezpečnosti České republiky nebo vnitřního 

či veřejného pořádku, vydá MPO v případě 

a) citlivé zahraniční investice rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční 

investice nebo o neudělení povolení zahraniční investice a  

b) ostatní zahraniční investice (nikoliv citlivé) rozhodnutí o podmínečné přípustnosti 

zahraniční investice, o zákazu uskutečnění zahraniční investice nebo o zákazu 

dalšího trvání zahraniční investice, 

s tím, že rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční investice a rozhodnutí o podmínečné 

přípustnosti zahraniční investice obsahuje podmínky, na kterých se MPO dohodlo 

se zahraničním investorem v průběhu jednání o podmínkách. 

 

Obr. 4: Zjednodušené schéma postupu při prověřování zahraniční investice podle Návrhu zákona 

2.2.5 Sankce  

Nedostatečné uvedení informací nebo doložení podkladů nebo uvedení 

zavádějících nebo nepravdivých informací zahraničním investorem v žádosti o povolení 

zahraniční investice nebo v návrhu na konzultaci může být důvodem pro zahájení řízení 

o prověření zahraniční investice, pro neudělení povolení, zákaz uskutečnění nebo zákaz dalšího 

trvání zahraniční investice.23 

Pokud zahraniční investor při jednání o podmínkách spolupracuje nedostatečně, 

může to být důvodem pro neudělení povolení, zákaz uskutečnění nebo zákaz dalšího trvání 

zahraniční investice. 

Jestliže zahraniční investor poruší podmínky stanovené v rozhodnutí o podmínečném 

povolení nebo v rozhodnutí o podmínečné přípustnosti zahraniční investice nebo jestliže byla 

zahraniční investice uskutečněna v rozporu s rozhodnutím o neudělení povolení nebo o zákazu 

uskutečnění zahraniční investice, a v důsledku toho může dojít k ohrožení bezpečnosti České 

republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, může MPO rozhodnout o zákazu dalšího 

trvání zahraniční investice. V rozhodnutí MPO zakáže nebo omezí výkon vlastnických 

 
23  Návrh zákona obsahuje v § 9 odst. 5, § 12 odst. 5, § 15 odst. 4, 5 a 6 a § 25 úpravu sankcí v případech 

porušení povinností zahraničním investorem. 

Zahájení řízení o prověřování zahraniční investice
(na základě žádosti nebo z moci úřední)

Investice představuje ohrožení 
pro chráněné zájmy

Projednání investice vládou

Rozhodnutí o investici

Investice nepředstavuje 
ohrožení pro chráněné zájmy

Rozhodnutí o investici
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nebo hlasovacích práv zahraničního investora v Cílové osobě nebo nařídí ve stanovené lhůtě 

prodej Cílové osoby či Cílové věci nebo účasti na Cílové osobě, pokud je to nezbytné k zajištění 

bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku.24 

Zahraniční investor se dopustí přestupku tím, že  

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 citlivou zahraniční investici, aniž by podal žádost o povolení takové 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. 

2.2.6 Opravné prostředky 

Proti rozhodnutí vydanému podle Návrhu zákona, které bylo podmíněno usnesením vlády, 

nelze podat rozklad ani jej nelze přezkoumat v přezkumném řízení.25 Žalobě proti takovému 

rozhodnutí nebo žádosti o obnovu řízení, ve kterém bylo vydáno takové rozhodnutí, 

nelze přiznat odkladný účinek. 

Z Návrhu zákona vyplývá, že výše uvedená omezení neplatí, jde-li o rozhodnutí vydané podle 

Návrhu zákona, které nebylo podmíněné usnesením vlády. 

2.2.7 Přechodná ustanovení 

Návrh zákona se nepoužije na zahraniční investice dokončené přede dnem nabytí jeho 

účinnosti.26 U nedokončených zahraničních investic může MPO zahájit řízení o prověření 

zahraniční investice z moci úřední a zahraniční investor podat návrh na konzultaci. 

 
24  Pokud zahraniční investor prodej Cílové osoby či Cílové věci nebo účasti na Cílové osobě nedokončí 

ve lhůtě stanovené v rozhodnutí MPO o zákazu dalšího trvání zahraniční investice, může MPO zajistit 
prodej ve veřejné dražbě nebo mimo veřejnou dražbu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry 
nebo zahraniční osoby oprávněné poskytovat investiční služby v České republice.  

25  Možnost podání opravných prostředků upravuje Návrh zákona v § 15 odst. 7. 

26  Přechodná ustanovení obsahuje Návrh zákona v § 27. 
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3. Prověřování zahraničních investic ve vybraných členských 

státech – komparace 

Český Návrh zákona vychází podle důvodové zprávy zejména z německé právní úpravy 

a Nařízení. V současné době můžeme více či méně podrobnou právní úpravu prověřování 

přímých zahraničních investic nalézt v právních řádech více než poloviny členských států 

EU (viz grafické znázornění níže). Konkrétní mechanismy prověřování přímých zahraničních 

investic v unijních státech obsahují řadu prvků obdobných Návrhu zákona, v některých se však 

liší. 

Pro účely zpracování tohoto dokumentu byly ke komparaci zahraničních mechanismů 

prověřování přímých zahraničních investic zvoleny ty unijní státy, které jsou České republice 

geograficky, sociálně, ekonomicky, ale zpravidla také právně nejblíže. Mezi porovnávané státy 

proto patří všechny geograficky nejbližší státy, které ve svých právních řádech mají zavedenu 

právní úpravu prověřování přímých zahraničních investic (Německo, Polsko, Rakousko 

a Maďarsko), a také dva západoevropské státy (Francie a Španělsko). 

 

Obr. 5: Přehled existence právní úpravy prověřování přímých zahraničních investic v členských státech EU 

3.1 Německo 

Právní úpravu prověřování některých přímých zahraničních investic v Německu obsahuje 

předpis Außenwirtschaftsgesetz, tj. zákon o zahraničním obchodu a platbách (dále jen 

„Německý zákon“) a předpis Außenwirtschaftsverordnung, tj. nařízení o zahraničním 

obchodu a platbách (dále jen „Německé nařízení“).27 

 
27  Právní úpravu prověřování přímých zahraničních investic obsahuje Německý zákon v § 4, § 5, § 13 

a § 15 a Německé nařízení v § 55–62. 
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V rámci německé právní úpravy lze rozlišovat obecné (mezisektorové) prověřování 

přímých zahraničních investic, které se v zásadě vztahuje na všechna odvětví bez ohledu 

na velikosti společností zapojených do akvizice a specifické prověřování přímých 

zahraničních investic, které se uplatní u zahraničních investic do společností v oblasti 

obrany a ve vybraných oblastech IT bezpečnosti. 

3.1.1 Obecné (mezisektorové) prověřování přímých zahraničních investic 

Podle Německého zákona mohou být omezeny právní úkony v oblasti zahraničního obchodu 

a platebních transakcí (vč. přímých zahraničních investic), je-li to nezbytné pro zajištění 

veřejného pořádku nebo bezpečnosti Německa ve smyslu čl. 36, 52 odst. 1 a 65 odst. 1 

Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“). Omezení však lze stanovit pouze v rozsahu 

nezbytném pro dosažení požadovaného cíle tak, aby co nejméně zasahovaly do svobodné 

hospodářské soutěže. Omezení či povinnosti jednat lze uložit především s ohledem na nabytí 

tuzemských společností nebo podílů v těchto společnostech nerezidenty EU (vč. zemí 

Evropského sdružení volného obchodu), pokud by taková akvizice ohrozila veřejný pořádek 

nebo společnost v Německu (jedná se o případy, kdy jde o skutečné a závažné nebezpečí 

ovlivňující základní zájmy společnosti. Přímá zahraniční investice může být předmětem 

prověřování také tehdy, má-li zahraniční investor sídlo či bydliště na území EU 

(vč. zemí Evropského sdružení volného obchodu), ale tato skutečnost je důsledkem 

snahy investora obcházet zákonem stanovená pravidla. 

Prověření, zda v případě uskutečnění konkrétní přímé zahraniční investice dochází k ohrožení 

veřejného pořádku nebo bezpečnosti Německa, provádí Spolkové ministerstvo 

hospodářství a energetiky (dále jen „spolkové ministerstvo“). Ohrožení veřejného pořádku 

nebo bezpečnosti Německa je dáno zejména tehdy, pokud společnost se sídlem v Německu, 

tj. cílová osoba investice 

a) je provozovatelem kritické infrastruktury;  

b) vyvíjí nebo upravuje software, který je specifický pro příslušné průmyslové odvětví 

pro provozování kritické infrastruktury; 

c) provádí organizační opatření ve smyslu zákona o telekomunikacích a vyrábí technické 

vybavení používaní k provádění zákonných opatření ke sledování telekomunikací; 

d) provozuje tzv. cloudové informační služby; 

e) je držitelem oprávnění k poskytování komponentů nebo služeb telematické infrastruktury 

podle zákona o sociálním zabezpečení; nebo 

f) je společností tzv. mediálního průmyslu, která přispívá k vytváření veřejného mínění 

prostřednictvím vysílání nebo tištěných produktů se zvláštní aktuálností a šířkou dopadu. 

Zahraniční investice může být předmětem prověřování pouze v případě, že zahraniční investor 

získá v cílové osobě možnost nakládat nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech, 

jde-li o výše uvedené společnosti, nebo s 25% podílem na hlasovacích právech v případě 

ostatních společností se sídlem v Německu. 

Došlo-li k uskutečnění přímé zahraniční investice spočívající v nabytí společnosti se sídlem 

v Německu a výše uvedeného podílu na takové společnosti, je zahraniční investor povinen tuto 

skutečnost písemně oznámit spolkovému ministerstvu. Spolkové ministerstvo je následně 

oprávněno zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední do tří měsíců 

ode dne, kdy se o uskutečnění zahraniční investice dozvědělo. Řízení o prověření zahraniční 

investice je zahájeno dnem doručení písemného oznámení o zahájení řízení zahraničnímu 
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investorovi a cílové společnosti se sídlem v Německu, v němž spolkové ministerstvo 

zahraničnímu investorovi uloží povinnost předložit dokumentaci potřebnou k provedení 

prověření. Spolkové ministerstvo však nemůže řízení o prověření zahraniční investice zahájit, 

pokud od uskutečnění zahraniční investice (uzavření smlouvy) uplynulo více než 5 let. 

Zahraniční investor může rovněž před uskutečněním investice sám podat žádost o prověření 

plánované přímé zahraniční investice. Nejsou-li proti uskutečnění investice žádné námitky 

z důvodu veřejného pořádku nebo bezpečnosti Německa, vydá spolkové ministerstvo 

zahraničnímu investorovi písemné osvědčení o nezávadnosti investice. Osvědčení 

se považuje za vystavené, pokud spolkové ministerstvo nezahájí řízení o prověřování 

zahraniční investice do dvou měsíců od přijetí žádosti. 

Po podrobném prověření zahraniční investice může spolkové ministerstvo povolit 

uskutečnění zahraniční investice nebo s předchozím souhlasem spolkové vlády zakázat 

zahraničnímu investorovi uskutečnění zahraniční investice nebo uložit podmínky 

pro uskutečnění plánované investice k zajištění ochrany veřejného pořádku 

nebo bezpečnosti Německa. K výkonu uloženého zákazu může spolkové ministerstvo zejména 

zakázat nebo omezit výkon hlasovacích práv v cílové společnosti zahraničního investora 

nebo jmenovat zástupce, který provede rozpuštění uskutečněné investice na náklady 

zahraničního investora. 

V průběhu prověřování uskutečněné zahraniční investice zůstává tato investice, resp. kupní 

smlouva, platná. Platnost je však podmíněna tím, že spolkové ministerstvo po prověření 

zahraniční investice nevydá zákaz uskutečnění této investice. 

3.1.2 Zvláštní (sektorové) prověřování přímých zahraničních investic 

Na zahraniční investice do společností působících v oblasti obrany a bezpečnostních 

technologií28 se uplatní zvláštní pravidla pro prověřování těchto investic, která směřují 

k zajištění základních bezpečnostních zájmů Německa. 

Zahraniční investice může být předmětem prověřování v případech, kdy zahraniční investor 

získá možnost v cílové osobě nakládat nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech. 

Došlo-li k uskutečnění takové přímé zahraniční investice, je zahraniční investor povinen tuto 

skutečnost písemně oznámit spolkovému ministerstvu. Spolkové ministerstvo je následně 

oprávněno zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední do tří měsíců 

ode dne, kdy se o uskutečnění zahraniční investice (uzavření kupní smlouvy) dozvědělo, 

jinak se investice považuje za povolenou. Řízení o prověření zahraniční investice je zahájeno 

dnem doručení písemného oznámení o zahájení řízení přímému zahraničnímu investorovi 

a cílové společnosti se sídlem v Německu, v němž spolkové ministerstvo zahraničnímu 

investorovi uloží povinnost předložit dokumentaci potřebnou k provedení prověření. 

Rovněž u sektorového prověřování může zahraniční investor před uskutečněním investice sám 

podat žádost o prověření plánované zahraniční investice. Nejsou-li proti uskutečnění 

investice žádné námitky z důvodu ochrany základních bezpečnostních zájmů Německa, vydá 

spolkové ministerstvo zahraničnímu investorovi písemné osvědčení o nezávadnosti 

investice. Osvědčení se považuje za vystavené, pokud spolkové ministerstvo nezahájí řízení 

o prověřování zahraniční investice do dvou měsíců od přijetí žádosti. 

 
28  Jedná se zejména o společnosti vyrábějící nebo vyvíjející válečné zbraně, vojenské vybavení nebo jiné 

vojenské technologie či společnosti vyrábějící výrobky s bezpečnostními funkcemi IT, 
které se používají pro zpracování utajovaných vládních informací. 
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Po podrobném prověření zahraniční investice může spolkové ministerstvo po dohodě 

se spolkovým ministerstvem zahraničí, spolkovým ministerstvem obrany, příp. spolkovým 

ministerstvem vnitra povolit uskutečnění zahraniční investice, zakázat zahraničnímu 

investorovi uskutečnění zahraniční investice nebo uložit podmínky pro uskutečnění 

plánované investice k zajištění základních bezpečnostních zájmů Německa. 

Významným rozdílem oproti mezisektorovému prověřování je především skutečnost, 

že v případě sektorového prověřování zahraničních investic je prověřovaná investice, 

resp. kupní smlouva, po dobu prověřování dočasně neplatná. Vydá-li spolkové ministerstvo 

písemné povolení nebo nezakáže-li uskutečnění investice, nabývá tato investice platnosti 

ke dni účinnosti smlouvy. 

3.1.3 Připravovaná novelizace 

Dne 30. ledna 2020 zveřejnilo spolkové ministerstvo návrh zákona, kterým se mění AWG 

za účelem provedení Nařízení.29 Představený návrh zákona nicméně obsahuje i další změny, 

které přesahují rámec Nařízení a jejichž účelem je umožnit komplexnější, přísnější, 

ale zároveň také časově náročnější přezkum přímých zahraničních investic. 

Navrhovaný zákon předně snižuje míru ohrožení veřejného pořádku nebo bezpečnosti 

Německa, která je nezbytná pro omezení či zákaz uskutečnění přímé zahraniční investice. 

Zatímco podle platné a účinné právní úpravy je pro omezení či zákaz uskutečnění přímé 

zahraniční investice nezbytná existence skutečného ohrožení veřejného pořádku 

nebo bezpečnosti Německa, podle připravované novelizace by měla být postačující již 

pravděpodobná možnost ohrožení chráněných zájmů. 

Předkládaná novela zákona dále rozšiřuje okruh chráněných zájmů, jejichž ohrožení je 

důvod pro omezení či zákaz uskutečnění přímé zahraniční investice o projekty 

nebo programy v zájmu EU a zakotvuje spolkové ministerstvo jako kontaktní místo 

pro koordinaci postupů, spolupráci a výměnu informací s Komisí a ostatními členskými státy 

dle Nařízení. 

Třetím významným prvkem, který návrh zákona přináší, představuje skutečnost, že v případě 

přezkumu zahraniční investice, je prověřovaná investice, resp. platnost kupní smlouvy, 

vždy po dobu prověřování dočasně pozastavena. Doposud se přitom uvedené pravidlo 

uplatňovalo pouze v průběhu prověřování přímé zahraniční investice v rámci zvláštního 

(sektorového) přezkumu, zatímco v rámci obecného (mezisektorového) přezkumu zůstávala 

tato investice, resp. kupní smlouva, platná. 

Přijetí představeného zákona by vzhledem ke shora uvedenému umožnilo spolkovému 

ministerstvu podrobit přezkumu více přímých zahraničních investic, výsledek přezkumu 

by však byl pro zahraniční investory méně předvídatelný. Současně by spolkové ministerstvo 

získalo větší prostor pro odůvodnění omezení či zákazu uskutečnění přímé zahraniční 

investice. Zahraniční investoři by rovněž museli počítat se zvýšenou administrativní náročností 

plánovaných investic a prodloužením délky přezkumu konkrétních investic. 

 
29  BRAKALOVA, Maria. Update on Foreign Direct Investments in Germany – The next tightening of 

the Foreign Direct Investments Rule sis within reach on the horizon. Dentons.com [online]. Dentons, 
© 2020, publikováno 18. 2. 2020 [cit. 30. 4. 2020]. 
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3.2 Rakousko 

Mechanismus prověřování některých přímých zahraničních investic upravuje v Rakousku 

předpis Außenwirtschaftsgesetz, tj. zákon o zahraničním obchodu a platbách (dále jen 

„Rakouský zákon“).30 

Přímé zahraniční investice do společností se sídlem v Rakousku mohou být prověřovány, je-li 

to nezbytné pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti a veřejného pořádku ve smyslu 

čl. 52 odst. 1 a 65 odst. 1 SFEU. Přímé zahraniční investice podléhají prověření při splnění 

následujících podmínek: 

a) jedná se o investici do společnosti se sídlem v Rakousku a podléhá účetním předpisům dle 

obchodního zákoníku;  

b) cílová společnost působí v oblasti, která ovlivňuje vnitřní a vnější bezpečnost31 a veřejný 

pořádek32; 

c) zahraničním investorem je fyzická osoba, která není občanem EU, občanem 

Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) nebo Švýcarska nebo právnická 

osoba se sídlem ve třetí zemi, s výjimkou EHP a Švýcarska; a 

d) zahraniční investor získá možnost v cílové společnosti nakládat nejméně s 25% podílem33 

na hlasovacích právech. 

Přímá zahraniční investice může být předmětem prověřování také tehdy, nejsou-li uvedené 

podmínky splněny, ale tato skutečnost je důsledkem snahy investora obcházet zákonem 

stanovená pravidla. Prověření, zda v případě uskutečnění konkrétní přímé zahraniční investice 

dochází k ohrožení vnitřní a vnější bezpečnosti či veřejného pořádku, provádí Ministerstvo 

hospodářství, rodiny a mládeže (dále jen „rakouské ministerstvo“). 

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je zahraniční investor povinen podat 

před uskutečněním plánované investice písemnou žádost o povolení této investice 

rakouskému ministerstvu, která obsahuje zákonem stanovené náležitosti. Nejsou-li proti 

uskutečnění investice žádné námitky z důvodu vnitřní a vnější bezpečnosti a veřejného 

pořádku, oznámí rakouské ministerstvo tuto skutečnost zahraničnímu investorovi. 

V opačném případě rakouské ministerstvo zahájí hloubkové prověřování plánované 

investice za účelem zjištění jejího dopadu na vnitřní a vnější bezpečnost a veřejný pořádek. 

Řízení o prověření zahraniční investice je zahájeno dnem doručení písemného oznámení 

o zahájení řízení zahraničnímu investorovi. 

Po hloubkovém prověření zahraniční investice může rakouské ministerstvo povolit 

uskutečnění zahraniční investice, nebo je-li zjištěno skutečné ohrožení vnitřní a vnější 

bezpečnosti a veřejného pořádku povolit uskutečnění zahraniční investice 

s podmínkami k odstranění tohoto nebezpečí, nebo odmítnout uskutečnění zahraniční 

investice, pokud případné podmínky nepostačují k odstranění ohrožení chráněných zájmů. 

 
30  Právní úpravu prověřování přímých zahraničních investic obsahuje Rakouský zákon v oddíle 25a. 

31  Vnitřní a vnější bezpečnost ovlivňují zejména transakce v odvětví průmyslu obranného zboží 
a bezpečnostních služeb. 

32  Veřejný pořádek ovlivňují zejména transakce v odvětví tzv. kritické infrastruktury, tj. dodávky 
energií, dodávky vody, telekomunikace, doprava a infrastrukturní zařízení v oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy ve zdravotnických službách. 

33  Se zohledněním zákonných kritérií pro určení míry kontroly nad cílovou společností. 
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Není-li v zákonem stanovené lhůtě vydáno žádné rozhodnutí, považuje se investice 

za povolenou. O této skutečnosti vydá rakouské ministerstvo zahraničnímu investorovi 

na základě jeho předchozí žádosti písemné potvrzení. 

3.3 Polsko 

Do polského právního řádu byl mechanismus prověřování některých přímých zahraničních 

investic zaveden předpisem Ustawa o kontroli niektórych inwestycji, tj. zákonem o kontrole 

některých investicí (dále jen „Polský zákon“). 

Přímé zahraniční investice do společností se sídlem v Polsku mohou být prověřovány, je-li 

to nezbytné pro zajištění veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti ve smyslu 

čl. 52 odst. 1 a 65 odst. 1 SFEU. Přímé zahraniční investice podléhají prověření při splnění 

následujících podmínek: 

a) jedná se o investici do společnosti se sídlem v Polsku;  

b) cílová společnost působí v oblasti, která ovlivňuje veřejný pořádek nebo veřejnou 

bezpečnost (tzv. chráněné subjekty) anebo je zapsána na seznamu strategických subjektů, 

který je schvalován vládou ve formě nařízení Rady ministrů a 

c) zahraniční investor cílovou společnost zcela převezme nebo v ní získá dominantní 

postavení či možnost nakládat nejméně s 20% podílem na hlasovacích právech. 

Polská právní úprava neomezuje prověřování zahraničních investic pouze 

na investice pocházející ze třetích zemí, které nejsou členskými státy EU. 

Teritoriální působnost zákona je tedy širší než v případě srovnatelné německé či rakouské 

právní úpravy. 

Prověření, zda v případě uskutečnění konkrétní přímé zahraniční investice dochází k ohrožení 

vnitřní a vnější bezpečnosti či veřejného pořádku, provádí Ministerstvo financí (dále jen 

„polské ministerstvo“). Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je zahraniční investor povinen 

podat polskému ministerstvu před uskutečněním plánované investice písemné oznámení 

o záměru uskutečnění zahraniční investice, které obsahuje zákonem stanovené 

náležitosti. Řízení o prověření zahraniční investice je zahájeno dnem doručení oznámení 

polskému ministerstvu. 

Polské ministerstvo je rovněž v zákonem stanovených případech oprávněno zahájit řízení 

o prověření zahraniční investice z moci úřední. V takovém případě polské ministerstvo 

uloží příslušnému subjektu povinnost předložit informace a dokumenty potřebné 

k provedení prověření. Před vydáním rozhodnutí se polské ministerstvo obrátí na poradní 

výbor34, který může vznést doporučení k prověřované zahraniční investici. 

Po podrobném prověření zahraniční investice může polské ministerstvo povolit 

uskutečnění zahraniční investice, nebo vznést námitku proti uskutečnění 

zahraniční investice, dojde-li k odůvodněnému závěru, že plánovaná zahraniční investice 

může představovat riziko pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo pro pokrytí 

základních potřeb k ochraně života a zdraví obyvatelstva. 

V případě, že zahraniční investor uskuteční zahraniční investici, aniž by před jejím 

uskutečněním podal polskému ministerstvu písemné oznámení nebo tuto investici uskuteční 

i přesto, že polské ministerstvo vzneslo proti uskutečnění investice námitku, je tato zahraniční 

 
34 Poradní výbor se skládá z vedoucích představitelů ministerstev a dalších orgánů, zejména orgánů 

vnitřní bezpečnosti a vojenských a zpravodajských služeb. 
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investice, resp. kupní smlouva, neplatná. V této souvislosti může polské ministerstvo rovněž 

nařídit zahraničnímu investorovi prodej akcií společnosti ve stanovené lhůtě a nesplní-li 

investor svoji povinnost ve stanovené lhůtě, může polské ministerstvo jmenovat zástupce 

(správce akcií), který provede nezbytné kroky za účelem prodeje akcií nebo jejich zpětného 

odkupu. 

3.4 Maďarsko 

Prověřování některých přímých zahraničních investic je v Maďarsku upraveno především 

v předpise törvény a Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések 

ellenőrzéséről, tj. zákonu o kontrole zahraničních investic poškozujících 

bezpečnostní zájmy Maďarska (dále jen „Maďarský zákon“), a podrobněji také v rámci 

nařízení vlády vydanému k implementaci uvedeného zákona.  

Přímé zahraniční investice do společností se sídlem v Maďarsku mohou být prověřovány, je-li 

to nezbytné pro zajištění ochrany bezpečnostních zájmů státu. Přímé zahraniční 

investice podléhají prověření při splnění následujících podmínek: 

a) jedná se o investici do společnosti se sídlem v Maďarsku;  

b) společnost působí v některé ze strategických oblastí, které mají dopad na bezpečnostní 

zájmy Maďarska; 

c) zahraničním investorem je fyzická osoba, která není občanem EU, občanem EHP 

nebo Švýcarska nebo právnická osoba či jiná organizace se sídlem ve třetí zemi, 

s výjimkou EHP a Švýcarska; a 

d) zahraniční investor získá v cílové společnosti rozhodující vliv nebo možnost nakládat 

nejméně s 25% podílem na hlasovacích právech nebo 10% podílem na hlasovacích 

právech, jedná-li se o akciovou společnost. 

Prověření, zda v případě uskutečnění konkrétní přímé zahraniční investice představuje 

ohrožení pro bezpečnostní zájmy Maďarska, provádí příslušný ministr odpovědný 

za správu civilních národních bezpečnostních služeb (dále jen „maďarský ministr“). 

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je zahraniční investor povinen podat maďarskému 

ministrovi před uskutečněním plánované investice písemné oznámení o záměru 

uskutečnění zahraniční investice, které obsahuje zákonem stanovené náležitosti. 

Oznamovací povinnost se vztahuje rovněž i na zřízení pobočky zahraničního investora. 

Maďarský ministr obratem zašle oznamovateli písemné potvrzení přijetí oznámení.35 

Po potvrzení přijetí oznámení může zahraniční investor získat právo používat či provozovat 

infrastrukturu, vybavení a zařízení nezbytné pro výkon činnosti cílové společnosti. 

Před vydáním rozhodnutí se může maďarský ministr obrátit na jiný státní orgán se žádostí 

o nezávazné stanovisko k prověřované věci. 

Po podrobném prověření zahraniční investice může maďarský ministr vzít oznámení 

na vědomí a umožnit tak zahraničnímu investorovi uskutečnění zahraniční investice, 

nebo zahraniční investici zakázat, dojde-li k závěru, že taková investice může představovat 

riziko pro bezpečnostní zájmy Maďarska. 

V případě, že zahraniční investor uskuteční zahraniční investici, aniž by před jejím 

uskutečněním podal maďarskému ministrovi písemné oznámení nebo tuto investici uskuteční 

 
35 Jedná se o pouhé potvrzení přijetí oznámení učiněného zahraničním investorem, nikoli o vzetí 

oznámení zahraniční investice na vědomí. 
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i přesto, že maďarský ministr uskutečnění této investice zakázal, je tato zahraniční investice, 

resp. kupní smlouva, neplatná. V této souvislosti může maďarský ministr rovněž nařídit 

zahraničnímu investorovi prodej podílu ve společnosti ve stanovené lhůtě a nesplní-li 

zahraniční investor svoji povinnost ve stanovené lhůtě, může maďarský ministr jmenovat 

zástupce (státní orgán), který provede nezbytné kroky za účelem prodeje podílu zahraničního 

investora s tím, že Maďarsku náleží k prodávaným podílům předkupní právo. 

3.5 Francie 

Právní úpravu prověřování některých přímých zahraničních investic ve Francii obsahuje 

zejména předpis Code monétaire et financier, tj. peněžní a finanční zákoník (dále jen 

„Francouzský zákon“) a předpis Arrêté relatif aux investissements étrangers en France, 

tj. nařízení o zahraničních investicích ve Francii (dále jen „Francouzské nařízení“). 36 

Přímé zahraniční investice do společností se sídlem ve Francii podléhají předchozímu 

schválení a mohou být prověřovány, je-li to nezbytné pro zajištění veřejného pořádku, 

veřejné bezpečnosti nebo zájmů národní obrany (dále jen „národní zájmy“). Přímé 

zahraniční investice podléhají prověření při splnění následujících podmínek: 

a) jedná se o investici do společnosti se sídlem ve Francii;  

b) cílová společnost působí v některé ze strategických oblastí, které mohou mít dopad 

na národní zájmy nebo působí-li tato společnost v oblasti výzkumu, výroby a obchodu 

se zbraněmi, municí a výbušninami; 

c) zahraničním investorem je fyzická osoba, která není občanem EU, občanem EHP 

nebo Švýcarska nebo právnická osoba či jiná organizace se sídlem ve třetí zemi, 

s výjimkou EHP a Švýcarska; a 

d) zahraniční investor získá nad cílovou společností kontrolu ve smyslu obchodního zákoníku 

nebo získá v této společnosti možnost nakládat nejméně s 25% podílem na hlasovacích 

právech. 

Prověření, zda v případě uskutečnění konkrétní přímé zahraniční investice představuje 

ohrožení pro národní zájmy Francie, provádí Ministr hospodářství (dále jen „francouzský 

ministr“). 

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, je zahraniční investor povinen podat francouzskému 

ministrovi před uskutečněním plánované investice písemnou žádost o povolení 

zahraniční investice, která obsahuje náležitosti stanovené Francouzským nařízením. 

Do třiceti pracovních dnů ode dne přijetí žádosti vyrozumí francouzský ministr zahraničního 

investora o tom, že plánovaná investice nepodléhá prověřování, o tom, že plánovaná 

investice se povoluje bez jakýchkoli podmínek nebo o tom, že plánovaná investice 

bude prověřena za účelem zjištění, zda její uskutečnění nepředstavuje riziko pro národní 

zájmy. Není-li ve lhůtě čtyřiceti pěti pracovních dnů doručena odpověď, považuje se žádost 

o povolení zahraniční investice za zamítnutou. 

Po podrobném prověření zahraniční investice může francouzský ministr povolit 

zahraničnímu investorovi uskutečnění zahraniční investice, nebo, je-li zjištěno skutečné 

ohrožení národních zájmů, povolit uskutečnění zahraniční investice s podmínkami 

k odstranění tohoto nebezpečí nebo uskutečnění zahraniční investice odmítnout, dojde-

 
36  Právní úpravu prověřování přímých zahraničních investic obsahuje Francouzský zákon v čl. L.151-1 

– L.151-7 a v čl. R.151-1 – R.151-8. 
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li k závěru, že taková investice může představovat riziko pro národní zájmy Francie 

nebo z jiných zákonem stanovených důvodů. 

V případě, že zahraniční investor uskuteční zahraniční investici bez předchozího povolení, 

může francouzský ministr přijmout opatření, kterým uloží zahraničnímu investorovi 

povinnost podat žádost o povolení zahraniční investice, obnovit investici předcházejí stav 

na vlastní náklady nebo změnit uskutečněnou investici. Pokud by v důsledku uskutečněné 

zahraniční investice mohlo dojít k ohrožení národních zájmů, je francouzský ministr oprávněn 

přijmout nezbytná ochranná opatření, kterými zahraničnímu investorovi například 

pozastaví výkon hlasovacích práv spojených s podílem, jehož nabytí podle zákona podléhalo 

předchozímu povolení francouzského ministra nebo jmenuje odpovědného zástupce, 

který zajistí ochranu národních zájmů v rámci společnosti. 

Dojde-li francouzský ministr k závěru, že zahraniční investice nebyla uskutečněna v souladu 

s podmínkami, za nichž byla investice povolena, může francouzský ministr zahraničnímu 

investorovi uložit povinnost uvést stav do souladu se stanovenými podmínkami, nařídit 

investorovi obnovení předchozího stavu, ukončení činnosti, která není v souladu s národními 

zájmy nebo až odejmout povolení k uskutečnění zahraniční investice. 

Pokud zahraniční investor plánovanou zahraniční investici podléhající předchozímu povolení 

francouzského ministra uskutečnil, přestože francouzský ministr uskutečnění této investice 

nepovolil, je tato zahraniční investice, resp. kupní smlouva, neplatná. 

3.6 Španělsko 

Mechanismus prověřování některých přímých zahraničních investic upravuje ve Španělsku 

předpis Ley sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones 

económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de 

capitales, tj. zákon o právním režimu převodu kapitálu a zahraničních 

hospodářských transakcí a zvláštních opatřeních pro předcházení praní 

špinavých peněz (dále jen „Španělský zákon“) a předpis Real Decreto sobre inversiones 

exteriores, tj. královský dekret o zahraničních investicích (dále jen „Španělský dekret“). 

Obecně je možné rozlišovat dva různé režimy oznamování zahraniční investice registru investic 

Ministerstva hospodářství a financí (dále jen „španělské ministerstvo“). V režimu 

ex ante je zahraniční investor povinen oznámit španělskému ministerstvu záměr uskutečnění 

zahraniční investice, jedná-li se o investici, která je uskutečněna z daňového ráje ve smyslu 

španělského práva. Ostatní zahraniční investice se pro administrativní a statistické účely 

oznamují v režimu ex post, tj. až po uskutečnění zahraniční investice. 

Španělský právní řád dále stanoví zvláštní právní režim pro přímé zahraniční investice 

do společností se sídlem ve Španělsku, které mohou být prověřovány, je-li to nezbytné 

pro ochranu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví (dále jen 

„národní zájmy“). Přímé zahraniční investice podléhají prověření při splnění následujících 

podmínek: 

a) jedná se o investici do společnosti se sídlem ve Španělsku;  

b) cílová společnost působí v některé ze strategických oblastí, které mohou mít dopad 

na národní zájmy; 

c) zahraničním investorem je subjekt, který není rezidentem EU nebo občanem EHP; a 

d) zahraniční investor získá v cílové společnosti rozhodující vliv nebo možnost nakládat 

nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech. 
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V případě že zahraniční investor plánuje uskutečnění zahraniční investice v odvětví národní 

obrany, tj. například obchod se zbraněmi, municí a výbušninami, je povinen 

před uskutečněním podat španělskému ministerstvu vnitra písemnou žádost o povolení 

zahraniční investice. Španělská právní úprava nestanoví bližší postup pro prověřování 

zahraniční investice v odvětví národní obrany. 

Po podrobném prověření plánované zahraniční investice může Rada ministrů povolit 

zahraničnímu investorovi uskutečnění zahraniční investice, nebo je-li zjištěno skutečné 

ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo zdraví povolit uskutečnění 

zahraniční investice s podmínkami k odstranění tohoto nebezpečí nebo uskutečnění 

zahraniční investice odmítnout, dojde-li Rada ministrů k závěru, že prověřovaná investice 

může představovat riziko pro chráněné zájmy. 

V případě, že zahraniční investor uskuteční zahraniční investici, aniž by před jejím 

uskutečněním získal zákonem požadované povolení, je tato zahraniční investice, resp. kupní 

smlouva, neplatná. 

3.7 Porovnání 

V návaznosti na zvýšené množství rizikových zahraničních investorů již některé členské státy 

EU (např. Francie) své mechanismy prověřování přímých zahraničních investic rozšířily 

a zpřísnily. Další členské státy tento postup zvažují.  

K rozšíření a zpřísnění národních mechanismů prověřování přímých zahraničních investic 

dochází nejčastěji prostřednictvím přijetí jednoho či více z následujících opatření: 

a) rozšíření rozsahu prověřování přímých zahraničních investic přidáním nových odvětví 

či sektorů podléhajících kontrole;  

b) snížení prahových hodnot míry vlivu získaného uskutečněním zahraniční investice, 

které spouštějí mechanismus prověřování těchto investic; 

c) zvýšení administrativní náročnosti spočívající v rozšíření informačních povinností 

zahraničních investorů; 

d) prodloužení zákonných lhůt pro prověřování přímých zahraničních investic příslušnými 

orgány; a/nebo 

e) zavádění či zpřísňování správních či trestních sankcí za nesplnění oznamovací povinnosti 

či obcházení mechanismu prověřování přímých zahraničních investic. 

Pro zahraniční investory tak bude mnohem obtížnější předvídat délku prověřování 

zahraničních investic a jeho výsledek, neboť v praxi lze očekávat, že konkurenti zahraničního 

investora v cílovém státě se budou snažit aktivně zapojit do přezkumu konkrétní zahraniční 

investice také okolní členské státy, případně Komisi. 

Na základě výše uvedené analýzy právní úpravy prověřování přímých zahraničních investic 

v některých členských státech EU lze identifikovat a porovnávat některé dílčí prvky 

porovnávaných právních úprav. Základním prvkem, který je společný všem porovnávaným 

úpravám, jsou nejdůležitější hodnoty státu, k jejichž ochraně byl do jejich právního řádu 

zaveden určitý mechanismus prověřování přímých zahraničních investic. Z níže uvedené 

tabulky je zřejmé, že posuzované členské státy se prostřednictvím možnosti prověřování 

potenciálně rizikových zahraničních investic snaží chránit především veřejnou bezpečnost, 

kterou lze rozumět ochranu svrchovanosti, územní celistvosti a principů demokratického 

právního státu. 
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Členský stát Chráněné hodnoty 

Německo bezpečnost, veřejný pořádek 

Rakousko vnitřní a vnější bezpečnost, veřejný pořádek 

Polsko veřejná bezpečnost, veřejný pořádek 

Maďarsko bezpečnostní zájmy státu 

Francie veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zájmy národní obrany 

Španělsko veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví 

Česká republika  bezpečnost, vnitřní a veřejný pořádek 

Tab. 1: Hodnoty chráněné mechanismy prověřování přímých zahraničních investic ve vybraných členských 
státech EU 

Rozdíly mezi porovnávanými právními úpravami lze pozorovat ve vymezení teritoriální 

působnosti právní úpravy, tj. zda prověřování podléhají všechny přímé zahraniční investice 

nebo pouze investice ze zemí mimo EU. 

Členský stát Teritoriální působnost 

Německo zahraniční investice pocházející ze zemí mimo EU a ESVO 

Rakousko zahraniční investice pocházející ze zemí mimo EU, EHP 
a Švýcarsko 

Polsko jakékoliv zahraniční investice 

Maďarsko zahraniční investice pocházející ze zemí mimo EU, EHP 
a Švýcarsko 

Francie zahraniční investice pocházející ze zemí mimo EU, EHP 
a Švýcarsko 

Španělsko zahraniční investice pocházející ze zemí mimo EU a EHP 

Česká republika zahraniční investice pocházející ze zemí mimo EU 

Tab. 2: Vymezení působnosti právní úpravy ve vybraných členských státech EU 

V rámci porovnávaných právních úprav převažuje možnost porovnávání přímých zahraničních 

investic pocházející ze třetích zemí s výjimkou členů ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko 

a Švýcarskou). Zůstává však otázkou, zda takové vymezení teritoriální působnosti umožňuje 

zajištění efektivní a účinné ochrany chráněných zájmů. 

Dalším porovnávaným prvkem je stanovený objem podílu na hlasovacích právech 

v cílové osobě (potenciálně) získaný zahraničním investorem v důsledku uskutečnění přímé 

zahraniční investice, který spouští mechanismus prověřování této investice. Uvedené 

kritérium je zaváděno především za účelem limitace počtu prověřovaných investic a prostoru 

k soustředění se na ty nejdůležitější z nich. Zahraniční investor nicméně může získat pouze 

podlimitní podíl a současně skrytě spolupracovat s jinou, obdobně jednající společností, 
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a získat tak požadovaný vliv v cílové osobě, aniž by předmětná zahraniční investice byla 

předmětem prověřování; získání určitého podílu na hlasovacích právech cílové osoby navíc 

není jediným způsobem, kterým lze získat požadovaný vliv v cílové osobě. Za tímto účelem je 

proto třeba věnovat pozornost například menším investorům či změnám ve výkonných 

orgánech cílové osoby.37 

Členský stát Požadovaný podíl na hlasovacích právech získaný 
investicí 

Německo 25 %, u některých společností postačuje 10 % 

Rakousko 25 % 

Polsko 20 % 

Maďarsko 25 %, jedná-li se o akciovou společnost, postačuje 10 % 

Francie 25 % 

Španělsko 10 % 

Česká republika 10 % 

Tab. 3: Požadovaný objem podílu na hlasovacích právech získaný v důsledku investice 

Porovnávané členské státy prověřují zahraniční investice, jejichž uskutečněním získá 

zahraniční investor v cílové osobě možnost nakládat nejméně s 10–25% podílem 

na hlasovacích právech. Do budoucna lze nicméně očekávat, že v porovnávaných státech 

(zejm. v Německu) bude docházet ke zpřísňování právní úpravy, tj. ke snížení zahraničním 

investorem získaného podílu na hlasovacích právech cílové osoby, který bude mít vliv 

na (ne)prověření předmětné investice. 

  

 
37  Doporučení pro zavedení národního mechanismu na screening přímých zahraničních investic v ČR. 

The Prague security Studies Institute [online] PSSI, © 2011–2020, s. 9 [cit. 30. 4. 2020]. 



28 
POLICY PAPER | SRPEN 2020 

Dále lze porovnávat například okamžik, při kterém dochází k prověření konkrétní 

zahraniční investice, tj. zda členský stát EU stanovuje pro zahraničního investora povinnost 

požádat příslušný orgán o povolení k uskutečnění zahraniční investice před jejím 

uskutečněním (ex ante) či zda k prověřování zahraniční investice dojde až po jejím 

uskutečnění (ex post). 

Členský stát Okamžik prověřování zahraniční investice 

Německo Ex post 

Rakousko Ex ante 

Polsko Ex ante 

Maďarsko Ex ante 

Francie Ex ante 

Španělsko Ex ante  

(ex post se oznamují investice, které nejsou předmětem 
prověřování) 

Česká republika Ex ante  

Tab. 4: Okamžik prověřování předmětné zahraniční investice 

Z uvedeného srovnání je zřejmé, že členské státy EU jednoznačně upřednostňují 

prověřování rizikových zahraničních investic ještě před jejich uskutečněním. 

Tento přístup je navíc výhodnější i pro zahraniční investory, neboť ti mají mnohem větší 

možnost vyhnout se potenciálnímu riziku zákazu dalšího trvání investice z moci úřední 

a následnému vzniku majetkové újmy. 
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4. Závěr: rizika navrhované právní úpravy a související 

doporučení 

Český Návrh zákona je prozatím na samotném začátku legislativního procesu. Již nyní lze 

konstatovat, že navrhovaný zákon přináší do tuzemského právního řádu řadu pozitivních 

prvků. Návrh zákona však obsahuje i některá slabá místa, která fakticky brání naplnění cílů 

sledovaných předkladatelem, tj. ochraně bezpečnosti České republiky a vnitřního či veřejného 

pořádku před rizikovými přímými zahraničními investicemi.  

4.1 Přínosy navrhované právní úpravy 

Při posuzování možných přínosů navrhované právní úpravy prověřování zahraničních investic 

lze pozitivně hodnotit již samotný úmysl vytvořit určitý mechanismus prověřování přímých 

zahraničních investic na vnitrostátní úrovni zohledňujícího specifické potřeby České republiky. 

Česká republika v současnosti patří mezi státy s velmi liberálním přístupem a minimálním 

množstvím bariér ve vztahu k přímým zahraničním investicím.38 V případě přijetí Návrhu 

zákona by Česká republika získala efektivní a komplexní nástroj k omezení 

zahraničního ekonomického vlivu a zařadila by se k dalším 14 státům EU, 

které již ve svém právním řádu takový mechanismus zavedený mají. Při zachování současného 

stavu, kdy český právní řád prověřování přímých zahraničních investic nikterak neupravuje, 

by totiž s ohledem na nastavení pravidel kontrolních mechanismů v ostatních členských 

státech hrozilo, že se Česká republika může stát „vstupní branou“ pro rizikové zahraniční 

investory na jednotný vnitřní trh EU, neboť ekonomika České republiky je úzce provázána 

s ekonomikami dalších evropských států (zejm. Německa).  

Návrh zákona dostatečnou měrou naplňuje minimální standardy stanovené Nařízením39 

pro vnitrostátní mechanismy prověřování přímých zahraničních investic a rovněž umožňuje 

České republice, prostřednictvím kontaktního místa, efektivní zapojení se do spolupráce 

na úrovni EU spočívající zejména ve vzájemném sdílení informací o rizicích souvisejících 

s konkrétními zahraničními investicemi. 

Vzhledem k tomu, že nelze postihnout všechny cílové osoby, do nichž směřují investice, 

které by v konečném důsledku mohly mít negativní dopad na bezpečnost České republiky 

nebo vnitřní či vnější pořádek, je důležité umožnit státu flexibilní prověření takové 

investice z moci úřední a její případné omezení či zákaz, a to i s určitým časovým odstupem. 

Tuto úpravu Návrh zákona obsahuje. 

Z pohledu principů předvídatelnosti, transparentnosti a právní jistoty lze jistě ocenit zakotvení 

možnosti investora podat před uskutečněním plánované zahraniční investice návrh 

na konzultaci ve smyslu § 10 Návrhu zákona. Tento právní institut umožňuje zahraničnímu 

investorovi získat potvrzení o skutečnosti, že stát proti plánované investici nemá námitek. 

Zahraniční investor tedy má dostatečnou možnost vyhnout se potenciálnímu riziku zákazu 

dalšího trvání investice z moci úřední a následnému vzniku majetkové újmy. 

 
38  Dle indexu OECD z roku 2018 má Česká republika pátý nejotevřenější investiční režim v rámci EU. 

Blíže viz https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm 
39  Dle čl. 3 Nařízení jsou těmito minimálními standardy zejména transparentnost, zákaz diskriminace 

mezi třetími zeměmi, stanovení časových rámců v rámci prověřovacího mechanismu, možnost 
podání opravného prostředku proti rozhodnutí vydanému v rámci prověřovacího mechanismu, 
ochrana důvěrných informací nebo opatření nezbytná k identifikaci a zamezení obcházení 
prověřovacího mechanismu a rozhodnutí v rámci tohoto mechanismu. 

https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm
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Kladně hodnotit lze rovněž uložení povinnosti zahraničním investorům podat k MPO návrh 

na konzultaci, mají-li zájem o uskutečnění investice do masových sdělovacích 

prostředků, neboť v moderních demokratických státech tyto subjekty hrají významnou roli 

strážců demokracie. 

4.2 Nedostatky navrhované právní úpravy a možnosti jejich řešení 

Základními nedostatky navrhované právní úpravy, které snižují míru ochrany bezpečnosti 

České republiky a vnitřního či veřejného pořádku před rizikovými přímými zahraničními 

investicemi, je především vymezení teritoriální působnosti navrhované právní úpravy 

a nedostatečná ochrana sdělovacích prostředků ve smyslu stanovení příliš vysoké 

hranice pro aktivaci povinnosti zahraničního investora podat návrh na konzultaci. 

4.2.1 Teritoriální působnost navrhované právní úpravy 

Zřejmě největší riziko Návrhu zákona představuje vymezení teritoriální působnosti, 

podle které prověřování podléhají pouze investice ze zemí mimo EU. K zajištění efektivní 

a účinné ochrany bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku 

a minimalizaci rizik je, přinejmenším na základě níže uvedených důvodů, vhodné umožnit 

prověřování také přímých zahraničních investic z ostatních členských států EU. 

Prověřování přímých zahraničních investic z ostatních členských států představuje omezení 

volného pohybu kapitálu v rámci EU, které je podle čl. 63 odst. 1 SFEU obecně 

zakázáno. Členské státy však v souladu s čl. 65 odst. 1 písm. b) SFEU mohou volný pohyb 

kapitálu omezit prostřednictvím zavedení nezbytných opatření odůvodněných veřejným 

pořádkem či veřejnou bezpečností. Právo členských států odchýlit se od volného pohybu 

kapitálu ve smyslu čl. 65 odst. 1 písm. b) SFEU z důvodu veřejného pořádku nebo veřejné 

bezpečnosti deklaruje i preambule Nařízení v bodě 4. Důvody veřejného pořádku a veřejné 

bezpečnosti (včetně jiných naléhavých důvodů obecného zájmu vymezených judikaturou, 

jako např. ochrana veřejného zdraví)40 jsou Soudním dvorem EU vykládány restriktivně, 

neměly by mít čistě hospodářskou povahu41 a členské státy se jich mohou dovolávat 

pouze v případech, kdy existuje skutečné a dostatečně závažné ohrožení základního 

zájmu společnosti.42 

Dále je třeba upozornit na skutečnost, že teritoriální působnost podle navrhované právní 

úpravy bude pro zahraniční investory možné relativně jednoduše obejít prostřednictvím 

fyzické osoby, která má či získá občanství v členském státu EU. Rizikovému zahraničnímu 

investorovi tedy k vynětí z teritoriální působnosti Návrhu zákona a pro získání možnosti 

uskutečnění přímé zahraniční investice postačí získání občanství v některém z členských 

států EU, neboť každý, kdo se stane příslušníkem některého z členských států, se zároveň s tím 

stává i občanem EU. V této souvislosti je nezbytné připomenout, že některé členské státy EU 

mají ve svých právních řádech za účelem podpory zahraničních investic upraveny zvláštní 

režimy získání státního občanství pro investory (tzv. „zlaté pasy“), jejichž prostřednictvím 

se občanství uděluje za méně přísných podmínek, než jaké platí v případě běžných režimů 

naturalizace, zejména pak bez ohledu na předchozí skutečný pobyt žadatele na území 

 
40  Např. Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. května 2009, Komise v. Itálie, C-531/06, bod 51. 
41  Např. Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 27. února 2019, Associação Peço a Palavra a další 

v. Conselho de Ministros, C-563/17, bod 70. 
42  Blíže viz rozsudek Soudního dvora EU ze dne 14. března 2000, Église de scientologie, C-54/99, bod 

17, rozsudek Soudního dvora EU ze dne 4. června 2002, Komise v. Belgie, C-503/99, bod 47 
a rozsudek Soudního dvora EU ze dne 13. května 2003, Komise v. Španělsko, C-463/00, bod 72. 
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členského státu EU.43 Tyto zvláštní režimy tedy umožňují zahraničním investorům de facto 

„koupení si“ občanství EU za účelem uskutečnění požadované investice a splnění určitých 

kritérií a představují tak možnost obcházení některých unijních předpisů a nezanedbatelné 

bezpečnostní riziko pro ostatní členské státy EU. 

Např. z Pokynů Komise vyplývá, že v kontextu mimořádné situace v důsledku pandemie 

COVID-19 existuje zvýšené nebezpečí pokusů rizikových zahraničních investorů 

(a to i z členských států EU) získat prostřednictvím investic zejména zdravotnické kapacity 

(například na výrobu lékařského nebo ochranného vybavení) nebo odvětví související 

se zdravotní péčí, jako jsou výzkumné instituce zaměřené například na vývoj vakcín. 

Tyto skutečnosti by tak pravděpodobně mohly ospravedlnit prověřování zahraničních investic 

přicházejících i z jiných členských států EU. Vhodnost rozšíření teritoriální působnosti Návrhu 

zákona o zahraniční investice z členských států EU lze dovozovat i na základě historických 

zkušeností České republiky. Zřejmě nejznámějším případem je investice francouzského 

koncernu Veolia v odvětví vodního hospodářství, která mimo jiné získala akcie společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.44 a následně zavedla velmi nevýhodný model vodního 

hospodaření, v jehož důsledku došlo ke ztrátě možnosti čerpání dotací z fondů EU a odlivu 

zisku z území České republiky. 

Vzorem pro vymezení teritoriální působnosti Návrhu zákona může být s ohledem na výše 

uvedené porovnání například polská právní úprava, která umožňuje prověřování 

všech zahraničních investic, tj. včetně investic pocházejících z členských států EU, 

a vymezuje tak teritoriální působnost zákona šířeji než německá, rakouská či maďarská právní 

úprava. 

Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že k zajištění ochrany bezpečnosti České 

republiky a vnitřního či veřejného pořádku před rizikovými přímými 

zahraničními investicemi je žádoucí rozšířit teritoriální působnost Návrhu 

zákona i o zahraniční investice z členských států EU. 

4.2.2 Nedostatečná ochrana sdělovacích prostředků 

Nedojde-li k dostatečnému prověřování zahraničních investic směřujících do sdělovacích 

prostředků, může dojít až k autocenzuře, omezení svobody novinářů či ovlivňování obsahu 

 
43  Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů: Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii. In: 
EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie, publikováno 23. 1. 2019 
[cit. 30. 4. 2020]. 

Zvláštní režimy, jejichž cílem je přilákat investice ze strany státních příslušníků třetích zemí výměnou 
za možnost snadnějšího získání jejich státního občanství (a tím současně i občanství EU) využívají 
Bulharsko, Kypr a Malta. Zatímco v Bulharsku je podmínkou pro uplatnění zvláštního režimu udělení 
státního občanství pro zahraniční investory uskutečnění investic v celkové výši alespoň 1.000.000 
EUR, na Kypru tuto podmínku představují uskutečnění investic v celkové výši alespoň 2.000.000 
EUR na nákup a/nebo výstavbu komerčních projektů a do rozvoje v oblasti cestovního ruchu nebo 
jiných infrastrukturních projektů a vlastnictví nemovitého majetku na Kypru. Na Maltě je pro získání 
státního občanství ve zvláštním režimu nutné uskutečnit investice v celkové výši alespoň 150.000 
EUR, uhradit do národního investičního fondu příspěvek ve výši 650.000 EUR a vlastnit či 
pronajmout si na Maltě nemovitost. 

44  IČO: 256 56 635, se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10. 
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médií vydavatelem za účelem omezení možné kritiky, vytvoření pozitivního obrazu 

nebo šíření stanovisek a postojů zahraničních vlád.45 

Návrh zákona sice ukládá zahraničním investorům povinnost podat návrh na konzultaci 

k MPO, mají-li zájem o uskutečnění investice do masových sdělovacích prostředků, 

nicméně jako kritérium pro tuto povinnost stanoví, že Cílová osoba musí být držitelem licence 

pro celoplošné rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, 

jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad činí 100 000 výtisků za den za poslední 

kalendářní rok.  

Hranice minimálního průměrného tištěného nákladu je nastavena příliš vysoko, 

neboť převážná většina tuzemských deníků na takovou výši nákladu nedosahuje.46 

Návrh zákona navíc velmi úzce vymezuje rozsah sdělovacích prostředků, v jejichž případě 

uskutečnění zahraniční investice musí předcházet návrh zahraničního investora na konzultaci, 

neboť zcela opomíjí veškerá tištěná média s denním nákladem pod 100 000 výtisků, média 

s jinou než denní periodicitou a také on-line média. 

Vzhledem k uvedenému je tedy zřejmé, že k zajištění ochrany tuzemských sdělovacích 

prostředků před rizikovými zahraničními investicemi je vhodné rozšířit rozsah 

sdělovacích prostředků, v jejichž případě uskutečnění zahraniční investice musí 

předcházet návrh zahraničního investora na konzultaci přinejmenším o média s jinou 

než denní periodicitou a také on-line média. 

4.2.3 Shrnutí 

Návrh zákona předložený Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obsahuje řadu pozitivních 

prvků. Před jeho přijetím je nicméně k zajištění náležité ochrany bezpečnosti České republiky 

a vnitřního či veřejného pořádku před rizikovými přímými zahraničními investicemi žádoucí, 

aby došlo k dílčím úpravám, a to přinejmenším k rozšíření teritoriální působnosti Návrhu 

zákona a ke zvýšení ochrany tuzemských sdělovacích prostředků. 

 
45  KARÁSKOVÁ, Ivana. Když je zahraniční vlastník problém: co chybí v návrhu zákona o prověřování 

investic. Asociace pro mezinárodní otázky [online] AMO, © 2020, s. 7, publikováno 28. 1. 2020 [cit. 
30. 4. 2020]. 

46  KARÁSKOVÁ, 2020, op. cit., s. 8. 
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