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     Téměř dvě třetiny českých firem (61%) návrh na nové nařízení vítají. 
 
 
     Skoro pětina českých podniků (18%) se návrhu obává. 
 
 
     Další téměř pětina českých firem (18%) nevěří v účinnost nařízení. 

Obecný postoj českého byznysu 
k návrhu nařízení EU 
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Prověřování zahraničních investic přicházejících do ČR s sebou 
přinese určitou administrativní zátěž, ale na druhé straně může 

zvýšit bezpečnost zahraničních investic do ČR a zbytku EU.  
Moje stanovisko k jeho zavedení v členských státech EU je: 

61% 

18% 

18% 

3% 

Návrh vítám. Posílit bezpečnost investic ve 
strategických odvětvích je nutné.  

Prověřovací mechanismus bude nejspíš stejně 
neúčinný. 

Návrhu se obávám, přinese jen další omezení 
a rizika. 

Je mi to jedno, nezajímám se o to. 
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Zkušenosti českých firem s netransparentními 
 

zahraničními investicemi v České republice 

     Téměř šestina českých podniků (17%) má zkušenost s 
 

 netransparentními zahraničními investory přicházejícími do ČR. 
 
 

 

    Tři čtvrtiny našich firem (75%) se s netransparentními   
 

 zahraničními investory v České republice dosud nesetkaly. 
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75% 

17% 

8% 

Ne 

Ano 

Nejsem si jistý/á 

Má Vaše firma zkušenosti s netransparentními  

zahraničními investicemi přicházejícími do ČR?  
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Očekávané přínosy nařízení 

  Téměř čtvrtina českého byznysu (24%) očekává, že 
 nařízení EU bude přínosné zejména pro strategická 
 průmyslová odvětví v ČR a omezí neférové obchodní 
 praktiky některých investorů (21%). 

 
  Více než šestina českých podniků (16%) doufá, že nařízení 
 narovná podmínky podnikání v situaci, kdy čeští investoři 
 jsou v zahraničí státem prověřováni a zahraniční u nás 
 nikoli. 

 
  Bezmála každý desátý český podnik (9%) je toho názoru, 
 že nařízení EU nebude mít pro český byznys žádné přínosy. 
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24% 

21% 

16% 

12% 

10% 

9% 

8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Strategická průmysl. odvětví 

Omezení neférových praktik 

Narovnání podmínek 

Strategická infrastruktura 

Strategické technologie 

Žádné výhody nepřinese 

Posílení spolupráce v EU 

Zavedení mechanismu prověřování 
přímých zahraničních investic bude 

nejpřínosnější pro: 
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Očekávaná rizika nařízení 

  Více než polovina českých firem se v souvislosti s nařízením obává komplikací 
 vedoucích ke zpomalení realizace investic (53%) a ke zvýšení administrativní 
 zátěže pro firmy (51%) 

 

  Více než dvě pětiny českých podniků (42%) spatřují v aplikaci nařízení riziko 
 korupce. 

 

  Třetina českého byznysu má obavy, že nařízení ohrozí liberální hodnoty, a to 
 konkrétně omezením svobody podnikání (34%), zneužíváním citlivých firemních 
 dat (33%) a posilováním státního protekcionismu (30%). 
 

   Pětině českých firem (21%) se nelíbí nejistota ohledně vymezení situací, kdy má  
 k prověřování dojít, a zvýšení finančních nákladů pro firmy. 
 

  Jak dále vyplynulo z průzkumu, čeští podnikatelé se v souvislosti s nařízením 
 příliš neobávají snížení své konkurenceschopnosti (pouze 4%). 
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53% 

51% 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Zpomalení realizace investic 

Zvýšení administrativní zátěže pro firmy 

Prostor pro korupci 

Omezení svobody podnikání ze strany státu 

Zneužití citlivých firemních dat 

Posilování státního protekcionismu 

Nejistota ve vymezení situací 

Zvýšení finančních nákladů pro české firmy 

Snížení konkurenceschopnosti českých firem 

Zavedení mechanismu prověřování 
přímých zahraničních investic s sebou 

přinese především tato rizika: 
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Doporučení pro nadcházející legislativní proces:  

  Z výzkumu vyplynulo, že většina českých podniků (51%) považuje za nejdůležitější 
 apel pro legislativní finalizaci nařízení potřebu co nejvíce sjednotit prověřovací 
 mechanismus v jednotlivých členských státech EU. 

 
  Hned poté z hlediska důležitosti řadí české firmy praktické otázky související         
 s vlastní aplikací nařízení  - přesné a transparentní vymezení aplikovatelnosti 
 nařízení (45%), její funkčnost a jednoduchost (38%). 

 
  Pětina českých podniků (20%) klade zvláštní důraz na potřebu přiměřenosti 
 prověřování s ohledem na povahu chráněného zájmu. 

 
  Bezmála osmina respondentů (13%) by uvítala, kdyby příprava nařízení byla   
 zcela zrušena. 
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51% 

45% 

38% 

20% 

13% 
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1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Co největší sjednocení prověřovacích podmínek v čl. st. 

Přesné a transparentní vymezení aplikovatelnosti 

Funkční a jednoduchá aplikace nařízení  

Přiměřenost s ohledem na povahu chráněného zájmu 

Návrh nařízení úplně zrušit 

Zneužitelnost citl. informací poskytovaných státu 

Riziko zvýšení pravomocí EK oproti členským státům 

Při finalizaci nařízení má být podle českých firem  
největší pozornost věnována: 
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24% 

18% 

9% 9% 

8% 

8% 

7% 

5% 

5% 

4% 
3% 3% 

Ostatní ˂ 2% 

Strojírenství  18% 

Služby  9% 

Obchodní činnost  9% 

Zdravotnická technika 8% 

Chemický průmysl a farmacie  8% 

Vodohospodářství a nakládání s odpady  7% 

Letecký průmysl  5% 

Potravinářský průmysl a zemědělství  5% 

Informatika a telekomunikace  4% 

Dobývání a těžba surovin  3% 

Automobilový průmysl  3% 

Průzkum probíhal v rámci online panelu členů i nečlenů      
SP ČR. Celkový počet respondentů byl 76.  

Jejich rozložení podle odvětví bylo následující: 
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Sekce  mezinárodních vztahů 
  

Svazu průmyslu a dopravy ČR 
 

24. května 2018 


