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• Nezáleží až tolik na vztazích mezi státy ani na 
politickém systému cílového státu
 Výjimky: sankce a institucionalizované nepřátelství – např. arabský svět 

x Izrael: bojkot spolupracujících, spec. certifikáty, apod.

• Pro jednotlivý obchod (= smlouvu) důležité:
 Regulace obchodu v cílovém státu, cla a daně, místní právní specifika 

 Dostupnost financování, zajištění, případně pojištění (neprávní téma)

 Volba práva, řešení sporů – „na milost“ místní justici?

• Pro investici / expanzi do zahraničí navíc:
 Účel: Co tam chci dělat a jak je to regulované? 

 Forma: dceřiná společnost, zastoupení, agent?

 Ochrana investic, zdanění – roste důležitost

 Kde se informovat?

Hledisko investora
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• Série Světové banky Doing Business
 Primárně domácí podnikání, ale některé kategorie užitečné: 

přeshraniční obchod, vymáhání smluv, zakládání společností, ochrana 
minoritních investorů

 Ranking – 2015 ČR 44 (pro srovnání: Írán 130, Indie 142, JAR 43, SAE 
22, Izrael 40, Egypt 112…)

 Problém – důvěryhodnost informací a statistická komprese  

 „Rekordní“ Indie, tvrzení x realita ohledně délky soudních řízení, 
nebo umístění SAE x realita ohledně uzavřenosti tamní ekonomiky

• Další zdroje:
 Businessinfo.cz

 Advokátní a investiční organizace – ročenky, country reports

 Univerzity (hl. USA)

• Nepodceňovat informace o byrokracii a korupci

Informovanost - základy
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• Omezení vlastnictví cizinci - typicky v určitých odvětvích 
(ne vždy jen strategická) nebo u nemovitostí
 Př. Indie: omezení zahraniční majority dle sektorů, 5 stupňů –

povolena 0, 26, 49, 74, 100% zahraniční účast; nejasné kontury

• Devizové předpisy !!!
 Mnohde nutná povolení na dovoz a vývoz kapitálu, může silně 

omezovat repatriaci zisků (např., Čína, Írán)

• Podmínky pro zastoupení, pobočky a „agenty“ 
 V posledním případě pozor na exkluzivitu a podmínky výměny

• Zóny volného obchodu 
 „Všechno jinak“: obvykle bez omezení 100% vlastnictví, bezcelní 

obchod se zahraničním a s dalšími zónami, investiční pobídky typu 
daňových prázdnin (ale pozor na různé druhy zón)

Regulace investic 
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• Dohoda o podpoře a ochraně investic 
 Bilateral Investment Treaty, BIT; dle počtu lze usoudit jak moc země 

„stojí“ o zahraniční investice, resp. kolik exportuje

 Typická témata: doložka nejvyšších výhod; doložka národního 
zacházení; záruky proti vyvlastnění (ve veřejném zájmu, za náhradu, 
přezkoumatelné soudem…); záruky převoditelnosti výnosů 
(repatriace zisků); různé další formy kooperace

 Některé zakotvují mezinárodní investiční arbitráže

 Mezi státy EU trend vypovídat / ukončovat; zneužívání, např. 
offshore solární arbitráže proti ČR

• Dohoda o zamezení dvojího zdanění 
 Např., aktuální íránská: pokud rezident ČR obdrží zdanitelné příjmy 

v Íránu, snížení české daně z příjmu o íránskou daň a obráceně

 Hlavně daně z příjmu, někde zahrnuje i daně z nemovitostí

Základní relev. typy mezistátních bilaterálních smluv
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Děkuji za pozornost!

Martin Ráž

Senior Advokát

martin.raz@havelholasek.cz




