
 
Jedním z důležitých faktorů, které je nutné 
brát v potaz při plánování některých 
zahraničních investic do bezpečnostně 
citlivých sektorů, je jejich možný dopad na 
bezpečnost či veřejný a vnitřní pořádek 
státu, ve kterém ke kapitálovému vstupu 
dochází. I když je naprostá většina 
zahraničních investorů vedena č istě 
obchodními zájmy, existuje nezanedbatelné 
riziko, že akvizice může být vedena i jinými 
motivy, než je dosahování ekonomického 
zisku. Rizikový zahraniční investor, který 
má často úzké vazby na vládu cizího státu 
a její bezpečnostní složky, tak může odcizit 
klíčová data, duševní vlastnictví, či - pokud 
získá kontrolu nad firmou patřící do kritické 
infrastruktury - ohrozit řádné fungování 
celého státu.

Účinnou obranou vůči těmto rizikům 
představuje mechanismus, který by státu 
umožnil prověřit, zda tyto vybrané investice 
představují bezpečnostní hrozbu nebo 
nikoli. Nastavení systému však nesmí 
zbytečně zatěžovat nerizikové investory a 
musí zachovat otev řené invest iční 
prostředí. Tyto systémy zavádí či posiluje 
v  poslední době stále více států, včetně 
většiny zemí EU. Na evropské úrovni pak 
začne 11.října 2020 fungovat formální 

rámec pro výměnu informací a spolupráci 
v  této oblasti a zákon zřizující český 
národní mechanismus se nyní nachází 
v Poslanecké sněmovně. 

Hlavním cí lem semináře je rozš íř i t 
povědomí českých firem o tomto tématu a 
představit nejdůležitější body Nařízení a 
návrhu českého zákona. 

Hlavní témata webináře: 

• Charakteristika rizikového investora a 
analýza hrozeb pro cílovou firmu

• Současný vývoj v EU a ve světě

• Evropský rámec pro prověřování 
zahraničních investic

• Návrh českého zákona o prověřování 
investic

Vystupující:

• Martina Tauberová, náměstkyně pro 
řízení sekce Evropské unie a 
zahraničního obchodu, MPO

• Ota Šimák, ředitel odboru obchodní 
p o l i t i k y a m e z i n á r o d n í c h 
ekonomických organizací, MPO

• Petr Lang, odbor obchodní politiky a 
mezinárodních ekonomických 
organizací, MPO 

Webináře se budou moci zúčastnit pouze registrované osoby. Registrace provádějte do pátku 
23. října prostřednictvím webového formuláře ZDE. Po vyplnění registračního formuláře 
zašleme nejpozději den před konáním webináře na Vámi uvedenou e-mailovou adresu odkaz k 
připojení. Případné dotazy zasílejte na adresu fdi-screening@mpo.cz. 

Webinář bude probíhat v češtině, předpokládaná délka je 60 minut. 

Účast na webináři je bezplatná.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj?locale=cs
https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=8&T=834
https://docs.google.com/forms/u/5/d/e/1FAIpQLSdUitB9AWxrzQRfQvhH9DXrvwozyLzQbblx-DVHiFj7lOBgHg/formResponse

