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1. ÚVOD 

Elektromobilita a obnovitelné zdroje závislé na počasí (elektrická energie z vody a větru) přinesly zásadní 
poptávku po možnostech efektivního ukládání elektrické energie. V současné době existuje pouze jediná 
možnost, jak efektivně uložit dostatečně velké množství elektrické energie do dostatečně malého prostoru 
s přijatelnou bezpečností – lithiové akumulátory. Průkopníkem v jejich vývoji a výrobě je americká firma Tesla, 
která, kromě proslulých elektromobilů vyrábí také domácí akumulátory pro uchovávání nespotřebované 
elektrické energie získané z fotovoltaiky nebo z větrné energie (Tesla Powerwall). Potřeba vysokokapacitních 
akumulátorů v elektromobilitě ovšem nekončí pouze v samotných automobilech: mají-li elektromobily nahradit 
automobily se spalovacími motory, bude potřebné se vyrovnat s obrovskou fluktuací ve spotřebě elektrického 
proudu, s níž si nejen naše přenosová soustava, ale ani elektrárny zatím neumějí poradit. Rychlonabíjení 
elektromobilu dočasně vyžaduje velký příkon v daném místě, s tím, že se nedá s určitostí předvídat kdy, kde a 
kolik aut bude potřeba nabíjet. Na takovou flexibilitu nelze reagovat korekcí výkonu elektrárny: ani tepelné 
elektrárny, o jaderných nemluvě, nemohou reagovat na takto významné kolísání spotřeby. Přímořské regiony 
mají možnost přebytečnou energii například z jaderných či tepelných elektráren v době, kdy se nenabíjí 
očekávané množství automobilů, používat například k odsolování mořské vody; v našich podmínkách by 
k podobnému účelu mohly být použity přečerpávající elektrárny. Přesto je ukládání energie do přečerpávajících 
elektráren ve srovnání s akumulátory málo efektivní a lithiové akumulátory tak nabízejí možnost ukládání 
přebytečné energie i tímto způsobem, což je výhodné zejména s ohledem na decentralizovaný charakter 
spotřeby. 

V reakci na oznámení mnohých zemí (například Německa, 
Francie, Norska, Nizozemí a dalších – dokonce i Číny) přestat 
v příštích desetiletích s možností registrace nových automobilů 
se spalovacími motory, v kombinaci s neustále zvyšující se 
finanční dostupností elektromobilů s dlouhým dojezdem 
(převratným automobilem je v tomto ohledu nedávno 
představený Tesla Model 3) se cena lithia, základní suroviny pro 
celé odvětví, razantně zvyšuje (viz přiložený graf z týdeníku The 
Economist). V současné době se nejvíce lithia těží v Chile; menší 
významná ložiska pro světovou spotřebu jsou otevřená 
v Austrálii a Číně. Světové odhadované zásoby jsou pak 
následující: Bolívie (22,7 %), Chile (18,9 %), Argentina (16,4 %), 
USA (13,9 %), Čína (13,6 %), Austrálie (4,9 %) a ostatní (10,2 %), 
ze kterých na Českou republiku připadá 3 – 6 %. Tento rozptyl je 
dán zatím nekompletní analýzou zásob na území České republiky. Potvrzený výskyt lithia s výtěžností 
odpovídající použití pro výrobu akumulátorů je v okolí Cínovce a ve Slavkovském lese; další prvotní průzkum 
ukazuje potenciál též na Chrudimsku a Třeboňsku. Bez velké nadsázky se dá říci, slovy investiční banky Goldman 
Sachs, že se z lithia stává strategická surovina s podobnou rolí, jakou měla ropa v 20. století; z tohoto důvodu je 
dobrým příkladem, jak zacházet s takovou surovinou Norsko, které začínalo s těžbou ropy ze šelfu v náročných 
klimatických podmínkách v době, kdy know-how pro takovou těžbu měly pouze americká firma ExxonMobil, 
respektive její předchůdci (Superior Oil, Magnolia Petroleum) a nizozemská státní společnost Royal Dutch Shell. 
Těžba z hlubin pod hranicí třiceti metrů se objevila teprve na počátku 60. let, takže když v Norsku těžba ropy na 
začátku 70. let byla v podobné fázi, jako těžba lithia u nás, šlo o podobně náročný podnik vyžadující know-how, 
které v zemi nikdo neměl, navíc v podmínkách, které šlo snadno označit až za experimentální, na rozdíl od 
současných podmínek těžby lithia v ČR, kdy se česká hlubinná těžba neliší nijak zásadně od vyzkoušených 
metod ze zahraničí. Norsko tak může sloužit jako dobrý příklad pro spolupráci státu se soukromým sektorem 
v podobně náročném a komplexním projektu; norská zkušenost zároveň ukazuje rizika, kterých si norský stát 
byl vědom, ale nebyl, při vší snaze, se jich zcela vyvarovat. Norská zkušenost malé ekonomiky s velkým 
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surovinovým bohatstvím tak ukazuje případná úskalí již úspěšné těžby nerostné suroviny, jíž by bylo možné se 
inspirovat. 
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2. ZÁSADNÍ VÝCHODISKA ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU 

Lithium se tak stává důležitou součástí našeho nerostného bohatství; jeho potenciál ovšem naráží na velmi 
komplexní problém, který by se dal shrnout do několika částí: 

1) Jak těžbu zahájit? Problém představují vysoké vstupní náklady. 
 

 200 mil. Kč na Cínovci. 
 Role firem Geomet / European Metals Holdings / Rare Earth Minerals v ČR dnes vs. role firem 

ExxonMobil a Royal Dutch Shell v 70. letech v Norsku. 
 

2) Jak zabezpečit dostatečný příjem pro stát? 
 

 Max. 10 % poplatek za těžbu (dnes existuje), dle analýzy Greenpeace1 je skutečná míra poplatku ve 
výši 0,66%.  

 Korporátní daň z příjmu: 
 Firma těžící v ČR by měla danit v ČR. 
 Zpracovatelský průmysl by měl danit v ČR. 

 
3) Jak se na tomto příjmu nestát závislým? 

 
 Problém: diskuse na téma, zda lithiové akumulátory jsou schopny zaručit dojezd automobilu 

srovnatelný s plnou nádrží (700-1000 km) v běžném provozu, případně zda jsou schopné dostatečně 
rychlého nabíjení (v řádu desítek minut). Tesla říká, že do budoucna ano, nicméně je dost skeptických 
hlasů mezi odbornou veřejností. To může znamenat, že bude pokračovat iniciativa po vývoji 
akumulátorů postavených na zcela jiné technologii, což by, v případě jejich vynalezení, znamenalo 
konec celého obchodního modelu založeného na těžbě lithia. 

 Těžba může ztratit konkurenceschopnost velmi rychle (viz problémy s ropou ve zemích jako Rusko, 
Venezuela, ale i Norsko) a nelze předem určit, kdy se to stane. Na to musí být stát připravený a musí 
zajistit, že peníze, které z těžby má, budou buď nahraditelné, nebo používané pouze na jednorázové 
projekty (např. stavba infrastruktury), ne na mandatorní výdaje. 

 Historicky známe příklady krachů celých ekonomik založených na jednom odvětví: 
 České království a těžba stříbra v Kutné Hoře – stříbro dlouhodobě přinášelo prosperitu zemi, 

ovšem kvůli snadnému zdroji peněz země ztratila po dobu těžby konkurenceschopnost 
v jiných odvětvích a po ztrátě konkurenceschopnosti (těžba v Jižní Americe byla od počátku 
17. století výrazně levnější, než v Kutné Hoře) tak ekonomika nebyla schopná konkurovat 
ostatním zemím. To spolu s politickými problémy a náboženskými válkami (husitské války, 
Třicetiletá válka) způsobilo zaostání českých zemí, které už se nikdy nepodařilo zcela nahradit 
– ani v 19. a první polovině 20. století, během velké industriální prosperity. Dá se 
předpokládat, že kdyby český stát mezi lety 1300 – 1500 lépe diverzifikoval, země by nebyla 
zdevastována husitskými válkami tak, jak byla (husité dobyli Kutnou Horu a byli tak, i navzdory 
ztracenému know-how, když povraždili místní experty, schopni financovat svou aktivitu víc, 
než by bez stříbra byli schopni; dobytí Kutné Hory pak zásadně oslabilo císařovu pozici a válka 
tak mohla být delší a devastace větší). 

 Argentina, která se na přelomu 19. a 20. století příliš soustředila na zemědělství postavené na 
vysoce úrodné půdě a dostatku prostoru – v ekonomické teorii jde o jev označovaný jako 
argentinský paradox. Argentinské zemědělství tak nemělo motivaci inovovat a když pak byla 

                                                           
1 http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/lithium-ferove-predstaveni/ 
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v jiných zemích výtěžnost zemědělství výrazně vyšší díky průmyslovým hnojivům, 
mechanizaci, atd., argentinské zemědělství zkolabovalo a země, která měla HDP/capita po 
první světové válce srovnatelné s USA či Západní Evropou (před rokem 1930 byla desátou 
nejbohatší zemí světa), se propadla mezi chronicky nestabilní, zkorumpované země 
s chronickou inflací, z níž se dostala až v 80. letech. 

 Venezuela a režim Hugo Cháveze a Nicoláse Madura, která na těžbě ropy postavila utopický 
sociální program, který nepředpokládal globální pád cen ropy. 
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3. ANALYZOVANÁ RIZIKA PROJEKTU 

1) Záruka těžby pod kontrolou státu 

Negativní příklad: těžba zlata kanadskou společností Cameco v Kyrgyzstánu 

 Daňové prázdniny na deset let. 
 Pouze osm procent zisku zůstává kyrgyzskému státu. 
 Nedostatečná kontrola nad samotnou těžbou. 

Německý model 

 Německý model spočívá v tom, že existuje všeobecná desetiprocentní provize do spolkového 
rozpočtu, z níž však existuje celá řada výjimek, například na uhlí, kde soukromé firmy žádnou provizi 
neplatí. Dále se platí provize jednotlivým spolkovým zemím, která se pohybuje, v závislosti na spolkové 
zemi a surovině mezi 0 a 40 %.  

 Peníze získává stát především ze zdanění těžebních společností, a to jak standardní korporátní daní z 
příjmu, tak speciálními daněmi; jejich výška opět závisí na těženém materiálu a spolkové zemi, v níž se 
těží. 

 Korporátní daň (15 %).   
 5,5 % solidární daň. 
 25 % daň z dividend německé pobočky zahraniční společnosti.  
 Obecní daň (od 7 do 17,2 %); firmy jsou rovněž povinny uhradit náklady na ekologické zajištění těžby v 

souladu se zákonem. 
 Celkově se způsob těžby, její dopady na životní prostředí či širší okolí řídí Spolkovým zákonem o těžbě 

(BBergG), který také stanoví vztahy mezi státem a soukromým sektorem v projektech PPP (Private-
Public Partnership). V těchto situacích provádí veškerou aktivitu soukromá firma a stát dohlíží na to, že 
jsou všechny předpisy dodrženy. 

 

Norský model 

Stát vlastní surovinu a na její těžbu najímá soukromé (i zahraniční) subjekty, tyto ovšem podléhají vysoké dani 
(v případě ropy, která má pro norskou ekonomiku podobný význam, jako pro ČR potenciálně lithium, je daň 78 
%). 

 

Doporučení 

Na těžbu lithia by měla být uvalena speciální daň. Obce by měly mít možnost danit jakoukoliv těžbu na jejich 
území svou vlastní obecní daní, aby se kompenzovaly negativní externality těžby na místní prostředí. Není 
potřeba se bát nezájmu těžařských společností o těžbu v Česku, protože jednak je české ložisko dostatečně 
velké a přístupné, aby se jim to i s daněmi a omezeními vyplatilo a jednak na lithiu nejsme finančně závislí. 
Česká ekonomika zažívá dobrý hospodářský růst, ČR není v pozici, kdy by potřebovala zahraniční investice lákat 
za každou cenu investičními pobídkami, daňovými prázdninami atd. 

 

2) Vývoje alternativních technologií 

Akumulátory z uhlíkových vláken, které mohou způsobit dramatický a trvalý pokles ceny lithia pod rentabilitu 
těžby. 
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Doporučení 

Provést analýzu všech alternativ k lithiovým bateriím včetně jejich uskutečnitelnosti, faktu, jak daleko jsou s 
komerčním nasazením a podobně. Pokud nebude dostatečná jistota, že lithium zatím nemá alternativu, 
neinvestovat více státních prostředků, než je nezbytně nutné. 

 

3) Dostatečné alternativní použití ( např. fotovoltaika) 

Velmi často se zmiňuje ekologická likvidace akumulátorů z automobilů jako problém, který zatěžuje životní 
prostředí, a jako argument proti elektromobilitě. Tesla například dává záruku na akumulátory ve svých 
automobilech osm let a neomezený počet kilometrů, během kterých by měly tyto akumulátory fungovat na 
konci tohoto období srovnatelně, jako na jeho začátku. Třebaže po osmi letech akumulátory nemusí splňovat 
očekávání, jaká od nich vyžadují majitelé elektromobilů, tyto akumulátory jsou stále ještě – navíc po velmi 
dlouhou dobu – použitelné pro domácí akumulátory, které se používají jako úschova energie z fotovoltaiky 
nebo větrné energie. Vzhledem k rapidnímu poklesu ceny fotovoltaických panelů v posledních letech, jakož i 
zvýšení jejich účinnosti, se může jednat o zajímavou kombinaci, která bude finančně dostupnější pro stále širší 
populaci, a která přispěje k odlehčení přenosové soustavy. 

Doporučení 

Stát by měl daňově zvýhodnit domácí akumulátory, které byly vyrobené recyklací akumulátorů z automobilů, 
popřípadě zvážit podporu na pořizování domácích akumulátorů spolu s fotovoltaikou, aby se zároveň podpořila 
fotovoltaika a odlehčilo se distribuční síti. 

4) Jak s nadbytkem peněz neohrozit zbytek ekonomiky. 

Přebytek peněz v ekonomice z těžby nerostných surovin se může projevit dvěma způsoby: zvýšenou inflací a 
nadhodnocením lokální měny. 

Lze očekávat, že výnosy z lithia budou mít na ekonomiku podobný efekt, jako evropské dotace, a ani ty 
nedokázaly v současných podmínkách ovlivnit inflaci – inflace tedy nemusí být hlavním problémem. 

Hlavní problém: nadhodnocení kurzu CZK podobně, jako došlo s těžbou ropy k nadhodnocení kurzu NOK vůči 
ostatním měnám. 

 

Ztráta konkurenceschopnosti průmyslu nezávislého na těžbě: 

 Příkladem norského strojírenství, které není navázáno na ropný průmysl - přežila úspěšně pouze 
zbrojovka Kongsberg. 

 Jednou z možností je zavedení eura: těžba nebude mít na kurz EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY apod. vliv, 
zatímco kurz CZK/EUR, CZK/USD, CZK/USD, CZK/JPY by způsobil problémy našim exportérům. 

Doporučení 

Příjmy z těžby lithia doporučujeme dávat do jednorázových projektů typu infrastruktury atd., nikoliv do 
mandatorních výdajů. 

Při plánování strategických projektů je třeba myslet na dlouhodobou udržitelnost investic realizovaných na 
základě příjmů peněz. 
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4. FAKTA O SPOLEČNOSTECH A JINÝCH ENTITÁCH ZAINTERESOVANÝCH V PROJEKTU 

4.1. Skupina European Metals Holdings Limited (dále jen skupina EMH) 

Skupina European Metals Holdings Limited se sestává z české společnosti Geomet s r.o., její mateřské 
společnosti European Metals (UK) ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, jejímž vlastníkem je 
European Metals Holdings Limited z Austrálie, jež je zahraniční pobočkou neaustralské společnosti European 
Metals Holdings Limited, inkorporované na Britských Panenských osrovech. Jak vyplývá ze 
zveřejněných  korporátních dokumentů subjektů a entit skupiny EMH výhradní činnost této skupiny spočívá 
v rozvoji naleziště lithia v České republice v oblasti obce Cínovec2.  

Pozn.: Prezentace vlastnické struktury skupiny EMH ve zveřejněných korporátních dokumentech není příliš 
přehledná, a byť struktura skupiny není rozsáhlá není zcela zřejmé, jak je přesně organizována, zejména pak, 
kdo má práva akcionáře v konečné mateřské společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na 
Britských Panenských ostrovech. 

  

                                                           
2 Výroční zpráva EMH setavená ke dni 30.6.2017, str. 3. 
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V grafickém znázornění vypadá vlastnická struktura skupiny European Metals Holdings Limited následovně: 
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(i) Geomet s .r.o.  

Společnost Geomet s r.o., IČ: 27752976, se zapsaným sídlem na adrese Jaselská 193/10, Veveří, 602 00 Brno 
(Geomet) je společností s ručením omezeným, jejíž předmětem podnikání, jsou kromě jiného, geologické práce, 
a předmětem činnosti hornická činnost3. Jediným vlastníkem společnosti Geomet, jež nevydala kmenové listy, 
je od 15. dubna 2014 podle výpisu z obchodního rejstříku britská společnost EUROPEAN METALS (UK) LIMITED, 
registrační číslo: 08041171, se zapsaným sídlem na adrese Eastcastle Street 27/28, W1W8DH Londýn, Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska (EM UK). Informace o jediném společníkovi společnosti Geomet na 
veřejně přístupném výpisu z obchodního rejstříku jsou právně závazné. Jednateli společnosti jsou od 15. dubna 
2014 pan Keith Dudley Coughlan, nar. dne 10. ledna 1965, bydlištěm na adrese WA6015 City Beach, 7 Canungra 
Road, Austrálie; od 8. června 2017 pan Richard Pavlík, nar. dne 15. března 1963, bydlištěm n adrese Nová 
1542/6, Ráj, 73401 Karviná; od 15. dubna 2014 Olga Bubníková, nar. 10. května 1953, bydlištěm na adrese Stará 
Zvonice 677, 267 51 Zdice. 

Pozn.: Od okamžiku, kdy se stala společnost EMH UK jediným společníkem společnosti Geomet, přestala 
společnost Geomet zveřejňovat ve sbírcelistin dokumenty o hospodaření, zejména účetní závěrky, jak ji ukládá 
zákon o veřejných rejstřících a zákon o účetnictví. Ve sbírce listin obchodního rejstříku chzbí proto účetní 
závěrky za roky 2015 a 2016. Za tyto roky proto není možné zjistit obrat, zisk ani výši splatné daně z příjmu 
právnických osob, jež tato společnost Geomet odvedla. 

(ii) European Metals (UK) LIMITED (EM UK) 

Podle shrnujícího elektronického výpisu z britského obchodního rejstříku (Companies House) společnost EHM 
UK byla založena z 23. dubna 2012 a je společností typu „private limited company“, tj. společností jež nevydala 
akcie, jež by byly veřejně obchodovány na některém z regulovaných trhů. Předmětem činnosti této společnosti 
je „Jiné jinde neuvedené aktivity podpory podnikání“ (82990)4. Podle výpisu z 23. dubna 2017 (Confirmation 
statement – Companies House) EMH UK vydala 70 000 akcií v nominální hodnotě 70 GBP; podle prohlášení 
společnosti EMH UK k tomuto datu nejsou ve společnosti osoby s významným vlivem (Persons with Significant 
Control (PSC)). Z výpisu z britského rejstříku Companies House ani z dokumentů tam uložených není možné 
zjistit, zda uvedené akcie jsou v podobě listinné či zaknihované, zda se jedná o zaknihované akcie či listinné 
akcie či zda je veden seznam akcionářů společností samotnou a či třetí osobou.  

Společnost EMH UK má tři členy statutárního orgánu, jimiž jsou Keith Dudley Coughlan, st. příslušnost Austrálie, 
povolání: company director, narozen v lednu 1965, pozice „director“ (od 10. března 2014); Pavel Reichl, st. 
příslušnost Česká republika, povolání: geolog, nar. duben 1959; a Cargill Management Services Limited, reg. č. 
02601236, sídlící na téže adrese jako EMH UK, jež je spící společností (99999 - Dormant Company). 

                                                           
3
 Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, jakož i projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí 

hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, a podle ust. § 1 odst. 2 vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb. 
§ 2 písm. a) - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů,  
§ 2 písm. b) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 
§ 2 písm. c) - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,  
§ 2 písm. d) - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním, 
§ 2 písm. e) - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),  
§ 2 písm. g) - zajišťování a likvidace starých důlních děl,  
§ 3 písm. a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, 
a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu,  
§ 3 písm. c) - práce k zajištění podzemních prostorů (podzemní sanační práce), 
§ 3 písm. h) - práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu. 
4 

Beta.companies.gov.uk/company/08041171 
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Podle poslední účetní závěrky této společnosti sestavené k datu 30. června 20165 a podle dokumentu AR01 
založeného do sbírky listin britského obchodní rejstříku dne 20. června 20166 je vlastníkem 100 % akcií 
společnosti EMH UK entita7 European Metals Holdings Limited (Austrálie). 

(iii) European Metals Holdings Limited (Austrálie) (dále jen EMH AU) 

Podle výpisu z australského rejstříku vedeného Autralskou komisí pro investice a cenné papíry8 je European 
Metals Holdings Limited registrována v Austrálii jako zahraniční společnost „foreign company“ (ARBN 
154 618 989) neaustralské zahraniční společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na 
Britských Panenských ostrovech (reg. č. 1655704). Pověřeným místním zástupcem (local agent) uvedené 
australské pobočky (ekvivalent českého odštěpného závodu zahrnční společnosti) je paní Julie Becket, a 
zapsaným sídlem této pobočky adresa 11 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005 (Suite 12, Level 1).  

Pozn.: Podle australského práva může zahraniční neaustralská společnost podnikat či jinak působit v Austrálii 
buď prostřednictvím své dceřiné společnosti, jež má plnou právní způsobilost, nebo prostřednictvím pobočky 
(foreign company), jež má omezenou právní způsobilost9: v rámci této omezené způsobilosti může pobočka 
registrovaná v Austrálii, nicméně nabývat majetek a požívá do určité míry procesní způsobilosti10. Oba typy 
entit se musí registrovat u Australské komise pro investice a cenné papíry11, přičemž pobočka obdrží při 
registraci číslo ABRN (Australian Body Registration Number), kdežto dceřiná společnost s plnou právní 
subjektivitou číslo ACN (Australian Company Number); splňují-li podmínky daňového rezidenství v Austrálii, 
získají navíc číslo ABN (Australian Business Number)12. 

(iv) European Metals Holdings Limited inkorporovaná na Britských Panenských ostrovech (dále jen EMH BVI) 

Podle stanov ve znění ze 16. listopadu 2015 je společnost European Metals Holdings Limited, reg. č. 1655704, 
se zapsaným sídlem na adrese Palm Grove House, 49 Main Street, Road Town, Tortola VG1 110, Britské 
Panenské ostrovy akciovou společností. Správu společnosti zajišťuje offshorová poradenská společnost 
Rawlinson & Hunter z Britských Panenských ostrovů, resp. seskupení poradců vystupujících pod názvem 
Rawlinson & Hunter13. Podle údajů z výroční zprávy EMH AU sestavené k 30.6.2017 vzhledem ke své hlavní 
společnosti, jakož i prospektu vydaného dne 8. října 2014 vykonává společnost EMH BVI podnikatelskou a jinou 
činnost v Austrálii a má zde proto za tímto účelem založenu tzv. zahraniční společnost (pobočku). Podle účetní 
závěrky, jež je součástí výroční zprávy, sestavené ke dni 30.6.2017 je společnost Euroepan Metals Holdings 
Limited registrována na Britských Panenských ostrovech a je daňovým rezidentem v Austrálii14. 

                                                           
5 Účetní závěrka European Metals (UK) Limited , sekce 13. 
6
 Tento dokument uvádí jako jediného akcionáře entitu Equaminerals Holding Limited. Jak je patrno z australského výpisu jedná se o 

dřívější název European Mineral Holdings Limited. 
7
 Výše zmíněná účetní závěrka používá anglický termín „undertaking“. 

8
 Australian Securities Investments & Securities Commission. 

9
 Viz např. Ernst & Young: Doing Business in Australia – Essential tax, compliance and reporting considerations, str. 2,  

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Doing_Business_in_Australia_and_Australian_tax_landscape/$FILE/EY-doing-business-guide-
australia.pdf nebo PricewaterhouseCoopers> Doing Business in Australia: An Introductory Guide, str. 11 
https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-in-australia.pdf nebo 
http://www.esvgroup.com.au/news/establishing-your-business-in-australia-branch-vs-subsidiary/ nebo 
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-550-&6208?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 
10 http://asic.gov.au/for-business/registering-a-company/steps-to-register-a-company/foreign-companies/ 
11 

Krom jiného musí pobočka registrovat v Austrálii své sídlo a zasílat Australské komisi pro investice a cenné papíry dokumenty o 
hospodaření hlavní společnosti (http://asic.gov.au/for-business/registering-a-company/steps-to-register-a-company/foreign-companies/) 
12 

Čl. 9 australského zákona o korporacích z roku 2001 (section 9 Corporation Act 2001). 
13 

http://www.rawlinson-hunter.com/legal/ 
14 Str. 36 výroční zprávy. 
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4.2. Akcionáři společnosti EMH BVI 

Podle stanov společnosti EMH BVI ve znění platném od 15. listopadu 2015 je akcionářem společnosti, ten kdo 
je zapsán v seznamu akcionářů této společnosti15. Seznam akcionářů společnosti vede ověřený zástupce 
Rawlinson & Hunter 16. Tento seznam je neveřejný.  

Podle prospektu doručeného Australské komisi pro cenné papíry a investice (ASIC) společností EMH BVI dne 
8. října 2014 vydala společnost EMH BVI elektronické depozitní certifikáty na jméno australského centrálního 
depozitáře CHESS Depository Nominees Pty Ltd, dceřiné společnosti australské burzy ASX. Ten se stal právním 
vlastníkem těch akcií společnosti EMH BVI, jež odpovídají vydaným depozitním certifikátům, přičemž vlastníci 
depozitních certifikátů se staly nepřímými ekonomickými vlastníky práv k těm akciím, jejichž právním 
vlastníkem je zmíněný australský centrální depozitář CHESS a jež odpovídají vydaným depozitním 
certifikátům17. Z veřejně dostupných informací bohužel není zřejmé, kolik akcií společnost European Metal 
Holdings Limited z BPO vydala a v jaké celkové hodnotě; není zřejmé, jaký podíl na akcii představuje jednotlivý 
depozitní certifikát, zda 1 depozitní certifikát (DC) = 1 akcie EMH BVI či zda je poměr jiný. 

Webová stránka skupiny EMH (www.europeanmet.com)18 uvádí k datu 12. 10. 2017, že „nikoli ve veřejně 
obchodovatelných rukou“ (not in public hands) je 56,12 % základního kapitálu vydaného společností EMH BVI. 
Z tohoto tvrzení by bylo možno dovozovat, že 43,88 % základního kapitálu je drženo mimo australskou či 
britskou burzu. Není ovšem zřejmé, zda uvedená výše 56,12 % zahrnuje podíly držené přes depozitní certifikáty 
či nikoli a zda zahrnuje podíly držené managementem skupiny. Z veřejně dostupných informací není zřejmé, 
jaký podíl akcií je držen veřejně přes australskou burzu v podobě depozitních certifikátů a jaký podíl, resp. akcie 
EMH BVI, jsou drženy mimo burzovní struktury, pokud vůbec nějaké. 

Výše uvedený prospekt uvádí k datu svého vydání (8. října 2014) následující osoby jako vlastníky depozitních 
certifikátů EMH BVI s významným podílem (nad 5 %) následující osoby19: (i) NS Hong Investment (BVI) Ltd., 
počet akcií 4,700,000, podíl: 12,24 %; (ii) R & H Trust Co (Guernsey] Limited <Resources Investment A/C>, počet 
akcií: 4,067,263, podíl: 10,59 %; (iii) Woolstores Developments Pty, 3,868,580, podíl: 10,07 % (jediným 
vlastníkem je choť pana Colina Ikina; (iv) Pavel Reichl, 1,984,766, podíl: 5,17 %;  (v) Hana Váňová, 1,984,766, 
podíl: 5,17 %. 

Podle poslední výroční zprávy sestavené ke dni 30. června 2017 může společnost EMH BVI vydat až 200 000 000 
akcií bez jmenovité hodnoty: k uvedenému datu emitovala společnost 130,333,909 akcií (a 121,417,126 
depozitních certifikátů) a rovněž warranty a opce k těmto akciím/depozitním certifikátům20. Podle webových 
stránek skupiny EMH BVI je k datu 10. října 2017 stuktura vydaných akcií a depozitních certifikátů (CDI) 
násedující: (i) Issued share capital with voting rights (Ordinary Shares held via Chess Depository Interests (CDIs) 
and Depository Interests (DIs)): 131,797,585, (ii) Class B Performance Shares: 5,000,000; (iii) Unlisted Options, 
exercise price of 16.6 cents, expiring 17 August 2020: 3,750,000, (iv) Unlisted Options, exercise price of 58 
cents, expiring 03 January 2020: 400,00021. 

                                                           
15 

Čl. 2.9., 12.2 a 15.1.b. stanov EMH BVI.  
16

 Čl. 4.4. a 15.1.b. stanov EMH BVI.  
17 

Sekce 3.3. Prospektu. 
18

 Údaje z webových stránek společnosti European Metal Holdings Limited byly získány dne 12/10/2017 
(https://www.europeanmet.com/capital-and-shareholders/). Podle údajů ne této stránce byly uvedené údaje aktualizovány ke dni 
10/10/2017. Pravdivost těchto údajů nelze ověřit příslušnými relevantními právními dokumenty o vlastnictví akcií či depozitních certifikátů, 
neboť tyto dokumenty či jejich elektronické kopie nejsou dostupné z veřejných zdrojů. Diagram vlastnické struktury nemusí přesně 
odpovídat skutečnosti z důvodu ne zcela jasné prezentace těchto údajů společností samotnou na výše uvedených webových stránkách. 
19 Sekce 5.5. Prospektu. 
20 Str. 39-40 výroční zprávy sestavené ke dni 30.6.2017. 
21 https://www.europeanmet.com/capital-and-shareholders/ 
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Podle webových stránek skupiny EMH BVI je k datu 10. října 2017 struktura vlastníků výše uvedených 
depozitních certifikátů následující – Významní akcionáři: (i) Computershare Company Nominees Ltd, počet CDI: 
34,891,986, podíl: 26.47 %, (ii) Cadence Minerals Plc*, počet CDI 26,860,756, podíl: 20.38 %, (iii) ARMCO 
Barriers Pty Ltd**, počet CDI 12,864,503, podíl: 9.76 %, (iv) Mr Keith Coughlan***, počet CDI 8,500,000, podíl: 
6.45 %, (v) JP Morgan Nominees Australia Limited, počet CDI 8,626,762, podíl: 6.55 %22.  

Manažeři skupiny EMH vlastní k témuž datu následující počty depozitních certifikátů a podíly: (i) pan Keith 
Coughlan (nepřímo vlastní): počet CDI: 8,500,000, podíl: 6.45 %; (ii) Pan David Reeves (held indirectly). počet 
CDI: 3,720,244, podíl: 2.82 %; (iii) pan Kiran Morzaria (nepřímo vlastní): počet CDI: 26,860,756, podíl: 20.38 %; 
(iv) pan Richard Pavlík, počet CDI: 0, podíl: 0%23. 

Investiční zprostředkovatel HSBC Custody Nominees (Australia) Limited drží 27,034,644 CDI.  

** ARMCO Barriers Pty Ltd and Road & Construction Supplies of Australia Pty Ltd drží jako svěřenští správci pro 
as trustee for the Keller Super Fund A/C cekový počet 13,568,503 akcií (CDI).  ARMCO Barriers Pty Ltd drží 
12,864,503 CDI a Road & Construction Supplies of Australia Pty Ltd jako svěřenský správce pro Keller Super 
Fund A/C drží 704,000 CDIs. Pan Keith Coughlan drží nepřímo 8,500,000 akcií (CDI) prostřednictvím Inswinger 
Holdings Pty Ltd, jehož je ředitelem24. 

                                                           
22 Tamtéž. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
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5.  ANALÝZA DOPADŮ NASTAVENÉ VLASTNICKÉ STRUKTURY 

5.1. S kým uzavřelo ministerstvo průmyslu a obchodu 2. září 2017 Memorandum o porozumění? 

EMH AU má podle výpisu z australského rejstříku v Austrálii status "zahraniční společnosti" (foreign 
company).bez právní subjektivity. Pojmu zahraniční společnosti podle australského práva odpovídá český pojem 
odštěpný závod (případně pobočka, dříve organizační složka). Jinak řečeno, European Metals Holdings Limited, 
s reg. č. (ARBN) 154618989 se sídlem na adrese 11 Ventnor Avenue (Suite 12, Level 11) West Pert, WA 6005, 
Austrálie, je odštěpným závodem společnosti European Metals Holdings Limited inkorporované na Britských 
Panenských ostrovech, reg. č. 1655704 se zapsaným sídlem na adrese Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road 
Town,Tortola, British Virgin Islands, Britské Panenské ostrovy. Podle australských zákonů musí registrovaný 
odštěpný závod neaustralské (zahraniční) společnosti uvádět v Austrálii na všech dokumentech název a sídlo 
hlavní neaustralské (zahraniční) společnosti, jejíž je součástí; na dokumentech mimo Austrálii tak však činit 
nemusí. Navíc podle australských zákonů nemusí registrovaný odštěpný závod ani v Austrálii ani mimo uvádět 
skutečnost, že je součástí hlavního subjektu – zahraniční společnosti. 

Český právní řád uznává zahraniční právnické osoby a jiné entity ustavené podle zahraničního práva, tzn. i 
zahraniční odštěpné závody25, nemůže jim však při jednání v České republice, přiznat více práv než jim přiznává 
právní řád, podle kterého byly ustaveny. Jinými slovy pokud australský právní řád přiznává v Austrálii 
registrovanému odštěpnému závodu neaustralské (zahraniční) společnosti z Britských Panenských ostrovů 
pouze omezenou právní subjektivitu, český právní řád tuto omezenou právní subjektivitu uznává. Nemůže však 
takovému v Austrálii registrovanému odštěpnému závodu společnosti z Britských Panenských ostrovů přiznat 
plnou právní subjektivitu26.  

Pokud v Austrálii registrovaný odštěpný závod společnosti z Britských Panenských ostrovů vystupuje a činí 
právní úkony mimo Austrálii ve vztahu  k soukromým či veřejným subjektům v České republice vztahují se na 
takové vystupování a právní jednání tohoto zahraničního odštěpného závodu právní ustanovení českého 
právního řádu, zejména pak ty, jež se vztahují na vystupování a právní jednání odštěpného závodu. V důsledku 
toho zahraniční odštěpný závod musí stejně jako odštěpný závod registrovaný v ČR, kromě jiného, používat svůj 
název tak, aby nepůsobil klamavě27. Tomu odpovídá i čtvrté návětí preambule Memoranda o porozumění, jež 
odkazuje na zákony a předpisy platné v České republice28. 

Porušení povinnosti používat svůj název tak, aby nepůsobil klamavě, uvedené v občanském zákoníku, by mohlo 
vést k tomu, že bude uzavřeno právní jednání, jako je například Memorandum o porozumění, s entitou, jež není 
osobou v právním smyslu, ale z pohledu českého právního řádu pouhou věcí, resp. součástí věci, která není 
                                                           
25 

Čl. 30 ZMPS. 
26 

Odštěpný závod upravuje NOZ v § 503 odst. 2, ve kterém stanoví, že „Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný 
závod“. Pobočkou je potom podle § 503 odst. 1 NOZ „taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které 
podnikatel rozhodl, že bude pobočkou“. NOZ dále v § 502 definuje závod jako „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti“. Celá tato úprava odštěpného závodu je obsažena v hlavě IV NOZ s názvem „Věci a jejich 
rozdělení“. Také v souvislosti s § 489 NOZ, který stanoví, že „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“, není 
tedy pochyb o tom, že odštěpný závod je věcí, resp. částí věci. Jinými slovy odštěpný závod, pobočka, je věc, která se zapisuje do 
obchodního rejstříku (a nejedná se tedy o osobu). Rovněž názor Nejvyššího soudu v rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 945/2002, ze dne 29. 7. 
2003, který říká, že: „Skutečnost, že organizační složka zahraniční právnické osoby umístěná na území České republiky je zapsána do 
obchodního rejstříku pak neznamená, že tato organizační složka je nositelem právní subjektivity a způsobilým účastníkem řízení.“ (...) 
(Lukáš Jiříček, K pojmenování odštěpného závodu, 16.4.2014, Epravo, https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmenovani-odstepneho-
zavodu-93955.html). 
27 

NOZ v § 132 odst. 2 stanoví, že „Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí 
být klamavý“, a stejný zákon dále v § 424 říká, že „Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou a nesmí působit 
klamavě“, přičemž podle § 423 odst. 1 NOZ „Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“ (Lukáš 
Jiříček, K pojmenování odštěpného závodu, 16.4.2014, Epravo, https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmenovani-odstepneho-zavodu-
93955.html). 
28 

Třetí 4 preambule: „S ohledem na zákony a předpisy platné v České republice [...]“ 
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osobou a nemá právní způsobilost k uzavírání jakýchkoli právních úkonů. Výše zmíněný v Austrálii registrovaný 
odštěpný závod neaustralské (zahraniční) společnosti z Britských Panenských ostrovů European Metals 
Holdings je proto pouze součástí majetku společnosti z Britských Panenských ostrovů European Metals 
Holdings Limited. Jakékoli právní jednání uzavřené takovým v Austrálli registrovaným odštěpným závodem bez 
právní subjektivity je proto jednáním uzavřeným jménem a na účet společnosti European Metal Holdings 
Limited z Britských Panenských ostrovů: případné práva a povinnosti vyplývající z takového Memoranda se 
proto vztahují nikoli k uvedenému v Austrálii registrovanému odštěpnému závodu, nýbrž k hlavnímu subjektu - 
společnosti z Britských Panenských ostrovů s názvem European Metals Holdings Limited – jíž je uvedený 
odštěpný závod součástí. 

RIZIKO 

Není zřejmé, zda MPO uzavřelo Memorandum o porozumění se subjektem, jenž k tomu měl právní způsobilost 
nebo pouze se součástí závodu neaustralské (zahraniční) společnosti z Britských Panenských ostrovů. Existuje 
riziko, že MPO uzavřelo Memorandum o porozumění z hlediska českého práva s pouhou věcí, resp. součástí 
věci (závod zahraniční osoby). 

DOPORUČENÍ 

K odstranění uvedeného rizika musí MPO vyjasnit, kdo je ve skutečnosti druhou smluvní stranou (účastníkem) 
Memoranda o porozumění, tzn. na koho se vztahují práva a povinnosti a další ujednání, jež z tohoto 
Memoranda vyplývají. Z provedené předběžné analýzy vyplývá, že:  

(i) správným označením druhého účastníka Memoranda o porozumění je: European Metals Holdings Limited, 
inkorporovaná na Britských Panenských ostrovech, reg. č. 1655704, se zapsaným sídlem na adrese 
Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, Britské Panenské ostrovy Britské 
Panenské ostrovy jednající prostřednictvím European Metals Holdings Limited, zahraniční společnosti (foreign 
company), registrované v Austrálii pod reg. č. (ARBN) 154618989, se sídlem na adrese 11 Ventnor Avenue 
(Suite 12, Level 11) West Perth, WA 6005, Austrálie. 

(ii) práva, povinnosti a případná další ujednání vyplývající z Memoranda o porozumění se vztahují na společnost 
European Metals Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů. 

 

5.2. Může v Austrálii registrovaný odštěpný závod společnosti z Britských Panenských ostrovů realizovat 
činnosti uvedené v Memorandu o porozumění? Nejedná se o neoprávněné podnikání v ČR? 

V Austrálii registrovaná zahraniční společnost s omezenou právní subjektivitou, která je součástí neaustralské 
společnosti, nemá oprávnění podnikat v České republice, poskytovat zde služby, a to ani krátkodobě29, ani 
vyvíjet jinou činnost. Pokud chce zahraniční nečeský subjekt jakoukoli z uvedených činností v ČR vykonávat 
musí k tomu být oprávněn, tzn. musí si v České republice zřídit pobočku a zapsat ji do českého obchodního 
rejstříku jako odštěpný závod zahraniční osoby30. Aby si zahraniční subjekt mohl zřídit v České republice 
pobočku a zapsat ji do českého obchodního rejstříku jako odštěpný závod musí být sám právnickou osobou 
podle zahraničního práva s plnou právní subjektivitou; má-li pouze omezenou právní subjektivitu, nemůže si v 
České republice pobočku, resp. odštěpný závod zaregistrovat. Jinak řečeno, zahraniční odštěpný závod si 
nemůže v ČR zřídit další pobočku, resp. odštěpný závod druhé úrovně.  

                                                           
29 

Na australskou společnost se nevztahuje volný pohyb služeb podle práva EU. 
30 

Dr. Zdeněk Rosický, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ZAHRANIČNÍ OSOBY, PŘETRVÁVAJÍCÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A PROBLÉMY V PRAXI, Bulletin 
advokacie, 29. 10. 2015, http://www.bulletin-advokacie.cz/odstepny-zavod-zahranicni-osoby-pretrvavajici-vykladove-problemy-a-
problemy-v-praxi?browser=mobi 
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Pokud by v zahraničí registrovaný odštěpný závod, případně jeho hlavní subjekt – zahraniční společnost, 
registrované v zemích mimo Evropskou unii, v ČR podnikaly, každý samostatně či společně přímo poskytovaly 
služby či vyvíjely jinou výdělečnou či potenciálně výdělečnou činnost, mohly by se dopouštět skutkové podstaty 
trestného činu neoprávněného podnikání, jež trestní zákon vymezuje následovně: 

§ 251 - Neoprávněné podnikání 

(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch. 

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo 
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu. 

Vzhledem ke konkrétním skutečnostem týkajícím se v Austrálili registrované zahraniční společnosti European 
Metals Holdings Limited, jež je součástí společnosti z Britských Panenských ostrovů European Metals Holdings 
Limited – jinými slovy, v Austrálli registrovaným odštěpným závodem společnosti z Britských Panenských 
ostrovů European Metals Holdings Limited – si uvedená v Austrálii registrovaná zahraniční společnost, resp. 
odštěpný závod, nemůže sama o sobě zřídit v ČR pobočku a zapsat ji do obchodního rejstříku jako svůj odštěpný 
závod (druhé úrovně): v důsledku toho nemůže v ČR vyvíjet podnikatelskou ani jinou činnost. Naopak 
společnost European Metals Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů, jež má právní subjektivitu, si 
může v ČR zřídit pobočku, nechat ji zapsat do obchodního rejstříku jako svůj odštěpný závod a prostřednictvím 
tohoto odštěpného závodu vyvíjet v ČR podnikatelskou či jinou činnost, jež může zahrnovat, například realizaci 
aktivit uvedených v Memorandu o porozumění. Otázkou samozřejmě zůstává, proč by si společnost z Britských 
Panenských ostrovů European Metals Holdings Limited zřizovala v České republice pobočku, když má v České 
republice již zřízenu společnost s ručením omezeným Geomet s r.o., kterou již nepřímo ovládá a vlastní a jež má 
veškerá oprávnění k realizaci činností uvedených Memorandu o porozumění. 

RIZIKO 

Není zřejmé, zda účastník smlouvy, tj. zahraniční společnost podle australského práva European Metals 
Holdings Limited či hlavní subjekt, jehož je tato zahraniční společnost součástí, tj. společnost European Metals 
Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů, mohou samy o sobě realizovat v České republice činnosti 
uvedené v Memorandu o porozumění. Též není zřejmé, zda uvedené činnosti posléze uvedená společnost 
European Metals Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů může realizovat pouze prostřednictvím své 
nepřímo vlastněné společnosti Geomet s r.o., jež má v ČR k realizaci činnosti uvedeným v Memorandu o 
porozumění příslušná oprávnění. Jedná-li se o posléze uvedenou možnost, existuje riziko, že vzhledem k tomu, 
že z výhod vyplývajících z Memoranda o porozumění může těžit pouze společnost Geomet s r.o.,  by  se jednat 
o nedovolenou veřejnou podporu v prospěch společnosti Geomet s r.o. 

DOPORUČENÍ 

Mají-li se činnosti uvedené v Memorandu o porozumění realizovat v souladu s českým právním řádem, včetně 
jeho civilněprávních i trestněprávních ustanovení, je třeba v Memorandu o porozumění vyjasnit, že tyto 
činnosti mohou být realizovány pouze prostřednictvím společnosti Geomet s r.o., jež (i) je oprávněna v České 
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republice díky svému oprávnění k podnikání a oprávnění k činnosti povolené horním zákonem31 a jež (ii) je 
nepřímo – prostřednictvím britské společnosti European Metals (UK) Limited – vlastněna společností European 
Metals Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů. Zároveň je třeba, aby Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, případně Evropská komise posoudila, zda výhody poskytnuté Memorandem o porozumění, z nichž, 
aniž by došlo k porušení ustanovení českého právního řádu, může benefitovat pouze společnost Geomet s r.o., 
nepředstavují nedovolenou veřejnou pomoc, jež by společnost Geomet s r.o. neoprávněně zvýhodňovala oproti 
jiným soutěžitelům. 

5.3. Může se účastník Memoranda o porozumění dovolávat ochrany vyplývající z Dohody o ochraně investic 
uzavřené mezi Českou republikou a Austrálií? 

Memorandum o porozumění odkazuje na výše uvedenou dohodu o porozumění ve čtvrtém návětí takto: 
"berouc na vědomí Dohodu mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podoře a ochraně investic podepsané 
v Canberře dne 30. září 1993". Podle Dohody mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podoře a ochraně 
investic podepsané v Canberře dne 30. září 1993 (dále jen dohod o ochraně investic) se Česká republika, 
zavazuje kromě jiného chránit investice vymezené v této dohodě, jež byly zřízené po 1. lednu 195032, přičemž 
společnost řádně založená podle zákona jedné smluvní strany nebude považována za investora druhé smluvní 
strany, ale investice uskutečněné do této společnosti investory druhé smluvní strany budou požívat ochrany 
podle této dohody33. Krom toho, Česká republika jako smluvní strana v souladu se svými zákony zajistí ochranu 
a bezpečnost investic na svém území a nebude bránit správě, udržování, užívání, využití nebo nakládání s 
investicemi34. 

Investorem se podle této Dohody se rozumí občan, nebo společnost jedné ze smluvních stran35. Společností se 
podle této Dohody se rozumí jakýkoliv spolek, sdružení, podílnictví, trust nebo jiná právně uznaná jednotka, 
která je zřízena, založena nebo jinak řádně organizována: 

i) podle právního řádu smluvní strany, nebo 

ii) podle právního řádu třetí země a vlastní ji společnost uvedená v odstavci (1), d) i) tohoto článku, nebo fyzická 
osoba, která je občanem jedné smluvní strany v souladu s jejím právním řádem 

bez ohledu na to, je-li společnost zřízena k výdělečným účelům, je-li v soukromém nebo jiném vlastnictví nebo 
má-li omezené nebo neomezené ručení36 

Podle článku 8, odst. 1 Dohody navíc smluvní strana povolí na žádost investora druhé smluvní strany, a s 
výhradou jeho práva vykonávat za výjimečných finančních nebo hospodářských okolností spravedlivě a v dobré 
víře práva poskytovaná jeho právním řádem, převod všech prostředků uvedeného investora týkajících se 
investice na jejím území, mezd a jiného majetku personálu, najatého ze zahraničí v souvislosti s touto investicí, a 
to volně bez zbytečného prodlení a v každém případě ve lhůtě nepřesahující čtyřicetpět dnů od podání žádosti. 
Tyto prostředky zahrnují zejména: 

a)původní kapitál a dodatečný kapitál, jehož bylo použito k udržení nebo rozšíření investice; 
b) výnosy; 
c) poplatky, včetně plateb v souvislosti s právy z oblasti duševního vlastnictví a s průmyslovými vlastnickými 
právy; 

                                                           
31 Zákona č. 61/1988, o hornické činnosti. 
32 

Čl. 2, odst. 1, písm. a) dohody o ochraně investic. 
33

 Čl. 2, odst. 3, písm. a) dohody o ochraně investic. 
34 

Čl. 3, odst. 3, písm. a) dohody o ochraně investic. 
35

 Čl. 1, odst. 1, písm. b) dohody o ochraně investic. 
36

 Čl. 1, odst. 1, písm. d) dohody o ochraně investic. 
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d) příjmy z úplného nebo částečného prodeje, vynětí vkladu nebo likvidace investice; a 
e) plateb uskutečněných podle dohody o půjčce. 

(2) Pokud investor nesouhlasí s jiným řešením, budou převody takových prostředků a výdělků zahraničního 
personálu do zahraničí uskutečňovány ve volně směnitelné měně a kursem platným v den převodu podle zákonů 
smluvní strany, která investici umožnila. 

(3) Smluvní strana může chránit práva věřitelů nebo zajišťovat vykonavatelnost rozsudků v soudních řízeních 
řádným, nediskriminačním a spravedlivým uplatňováním svých zákonů.  

Konečně podle čl. 11, odst. 3, kterákoliv strana ve sporu může učinit následující opatření, bez ohledu na to, zda 
již bylo použito nebo využito místního prostředku podle odstavce (2) tohoto článku: 

a) jsou-li obě smluvní strany v uvedené době členy úmluvy o řešení sporu z investic mezi státy a občany jiných 
států z r. 1965 (dále jen „úmluva”), předat spor mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (dále jen 
„středisko”) ke smírčímu nebo rozhodčímu řízení podle článku 28 nebo 36 úmluvy. Pokud toto opatření učiní 
investor jedné smluvní strany, druhá smluvní strana bude písemně souhlasit a s předáním sporu středisku ve 
lhůtě třiceti dnů poté, co obdržela takovou žádost od investora; 

b) nejsou-li obě smluvní strany v uvedené době členy úmluvy, bude spor předán rozhodčímu soudu, zřízenému 
podle dodatku B, nebo dohodnou-li se strany ve sporu jinak, jiné rozhodčí pravomoci. 

Vzhledem k vymezení subjektu, na nějž se vztahuje ochrana podle výše uvedené dohody o ochraně investic, je 
pravděpodobné, že se tato ochrana vztahuje i na entitu, jež podle australského práva nemá plnou právní 
subjektivitu, tj. například v Austrálii registrovaná zahraniční společnost neaustralské společnosti. Jinak řečeno, 
je pravděpodobné, že v Austrálii registrovaný odštěpný závod společnosti z Britských Panenských ostrovů spadá 
mezi entity, jimž uvedená dohoda o ochraně investic poskytuje v této dohodě vymezenou ochranu. 

RIZIKO 

Vzhledem k definici pojmu zneužití práva v evropském i českém právu, existuje riziko, že vytvoření popsané 
vlastnické konstrukce společně s podepsáním Memoranda o porozumění nemá jiný racionální ekonomický 
důvod než zajistit českému subjektu Geomet zvýhodnění oproti jiným soutěžitelům spočívající z možnosti 
dovolávat se ustanovení na ochranu investic podle uvedené dohody o ochraně investic, v důsledku čehož se 
jedná o zneužití práva, resp. dohody o ochraně investic. 

DOPORUČENÍ 

Ministerstvo financí jako orgán příslušný ke sjednávání a implementaci dohod o ochraně investic s jinými státy 
by mělo vydat stanovisko, zda se na Memorandum o porozumění, resp. na jeho účastníka a společnosti 
Geomet, jež díky tomuto Memorandum může profitovat z ustanovení dohody na ochranu investic, tato dohoda 
o ochraně investic vztahuje či nikoli, a to ve světle výše popsaných skutečností, zejména z hlediska možného 
zneužití práva, resp. zneužití uvedené dohody o ochraně investic. 

5.4. Mají společnosti European Metals Holdings Limited a Geomet transparentní či netransparentní 
vlastnickou strukturu? Mají obě společností známé či anonymní vlastníky (skutečné) majitele? 

Jak je uvedeno výše v předchozí části popisující vlastnickou strukturu skupiny European Metals Holdings je 
zřejmé, že tato vlastnická struktura je netransparentní, neboť není možné identifikovat ani doložit skutečné 
majitele společnosti European Metals Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů, a tím pádem i 
společnosti Geomet, neboť ta je touto společností vlastněna ze 100 % prostřednicvím britské společnosti 
European Metals (UK) Limited. Přímé vlastníky společnosti European Metals Holdings Limited z Britských 
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Panenských ostrovů navíc nelze věrohodně doložit, neboť tato společnost má listinné akcie na jméno: jak 
vyplývá ze stanov této společnosti, jejími přímými vlastníky (akcionáři) jsou osoby zapsané v seznamu 
akcionářů, jež tato společnost vede. Tento seznam akcionářů není veřejně přístupný a v důsledku toho snadno 
manipulovatelný. Krom toho ti akcionáři, kteří drží svůj podíl na společnosti European Metals Holdings Limited z 
Britských Panenských ostrovů prostřednictvím depozitních certifikátů obchodovaných na australské burze, tak 
činí přes prostředníky – banky a investiční zprostředkovatele -, jež skutečné majitele zastupují. 

Navzdory výše uvedenému podle § 29b zákona proti praní peněz37: 

(1) Právnická osoba vede a průběžně zaznamenává aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého 
skutečného majitele včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného 
odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. 

[…] 

(3) Údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele podle odstavců 1 a 2 uchovává právnická osoba, 
svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu uspořádání bez právní osobnosti po 
dobu, po kterou je tato osoba skutečným majitelem, a nejméně 10 let od zániku takového vztahu. 

[…] 

(5) Není-li to uvedeno v evidenci údajů o skutečných majitelích nebo při pochybnostech o správnosti tam 
uvedených údajů právnická osoba, svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení vůči jinému právnímu 
uspořádání bez právní osobnosti na žádost povinné osoby, Úřadu, soudu, orgánu činného v trestním řízení, 
orgánu Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky sdělí, kdo je nebo byl jejím skutečným 
majitelem a uvede údaje ke zjištění a ověření jeho totožnosti; právnická osoba sdělí i údaje o jím skutečně 
držené účasti nebo jiné důvody, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. 

Krom toho podle nařízení (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních 
namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu musejí být všechny finanční 
prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící některé fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo 
subjektu uvedeným v seznamech osob vydaných v návaznosti na uvedené nařízení zmrazeny38.  Finančními 
prostředky a jinými finančními a hospodářskými zdroji "majetek všeho druhu, je podle tohoto nařízení hmotný i 
nehmotný, movitý i nemovitý, bez ohledu na způsob jeho získání, a právní dokumenty nebo nástroje v jakékoli 
formě, včetně elektronické a digitální, které dokládají vlastnictví takového majetku nebo podíl na něm, včetně 
bankovních úvěrů, cestovních šeků, bankovních šeků, platebních příkazů, akcií, cenných papírů, dluhopisů, 
směnek a akreditivů39; "zmrazením finančních prostředků a jiných finančních a hospodářských zdrojů" se podle 
tohoto nařízení rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně, využití finančních prostředků nebo 
nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, částky, umístění, vlastnictví, 
držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia40. 

Údaje o vlastnících depozitních certifikátů, jakýchsi kvaziakcií společnosti European Metals Holdings Limited z 
Britských Panenských ostrovů, případně souvisejících warrantů či opcí, jsou drženy investičními 
zprostředkovateli z různých jurisdikcí, kteří je drží pro skutečné majitele nebo jiné zprostředkovatele, jež je drží 
pro skutečné majitele. V případě, že se tito investiční zprostředkovatelé nacházejí na území Austrálie či 
Spojeného království, podléhají v těchto zemích legislativě zakazující uplácení cizích veřejných činitelů, včetně 
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 Zákon 253/2008 Sb. v platném znění. 
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 Čl. 2, odst. 1 uvedeného nařízení.  
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Čl. 1, odst. 1 uvedeného nařízení. 
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Čl. 1, odst. 2 uvedeného nařízení. 
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těch českých. V Austrálii je to článek 70, odst. 2 australského trestního zákoníku41, ve Spojeném království 
zákon proti úplatkařství (Bribery Act42). Naproti tomu akcionáři společnosti European Metals Holdings Limited z 
Britských Panenských ostrovů, tj. ti, jež nedrží depozitní investiční certifikáty, warranty či opce, prostřednictvím 
australské burzy, ale jsou zapsáni přímo v seznamu akcionářů drženého v sídle společnosti European Metals 
Holdings Limited na Britských Panenských ostrovech, pokud existují, zůstanou za každých okolností skrytí, 
neboť tato společnost není povinna tento seznam akcionářů vydat ani českým orgánům ani orgánům jiných 
států.  

RIZIKO  

Vlastnická struktura společnosti Geomet s r. o., včetně jejich mateřských společností European Metal (UK) 
Limited ze Spojeného království a společnosti European Metals Holdings Limited z Britských Panenských 
ostrovů, včetně její australské pobočky, není ověřitelná a doložitelná z veřejně dostupných zdrojů. Skuteční 
majitelé těchto společností nejsou z veřejných zdrojů identifikovatelní ani doložitelní.  

DOPORUČENÍ 

Finanční analytický úřad by měl v případě pochybností o identifikaci a dokladech o skutečných majitelích z jeho 
strany využít svých nově nabytých pravomocí a vyzvat společnost Geomet s r.o. k identifikaci a doložení 
příslušnými dokumenty její skutečné majitele s podílem nad 25 %, jež má společnost Geomet od 1. ledna 2017 
povinnost znát. Příslušné orgány by měly zvážit aktivaci mechanismů mezinárodní spolupráce, například těch 
uvedených v Úmluvě OSN proti korupci, jež ratifikovala jak Česká republika, tak Austrálie, tak Spojené království 
a požádat příslušné australské a britské úřady o verifikaci vlastníků depozitních certifikátů, případně warrantů či 
opcí, společnosti European Metals Holdings Limited z Britských Panenských ostrovů registrovaných na účtech 
investičních zprostředkovatelů držících tyto depozitní certifikáty pro své klienty za účelem zjištění, kdo jsou 
jejich vlastníci. 

Vláda či Parlament ČR by měly veřejně vyzvat společnost Geomet s r.o., aby identifikovala, doložila a zveřejnila 
svou vlastnickou strukturu a skutečné majitele, včetně těch zastoupených, a zavázala se, že bude takto 
rozkrytou a doloženou vlastnickou strukturu a skutečné majitele v případě změny vlastnické struktury či 
skutečných majitelů aktualizovat, a to nejpozději ke konci každého kalendářního čtvrtletí. 
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Sekce 70.2 australského trestního zákoníku z roku 1995 
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UK Bribery Act (the Bribery Act) z 8 . dubna 2010 s účinností od 1. července2011. 
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Použité veřejně dostupné zdroje informací a dokumenty, vyjma právních předpisů a údajů obsažených přímo 
na webových stránkách 

Při tvorbě analýzy jsme vycházeli z veřejně dostupných zdrojů. Nejvýznamnější dokumenty jsou uvedeny níže. 
Pokud by byly informace v těchto dokumentech obsažené nepravdivé, mohly by být závěry analýzy odlišné. 

 

Geomet s r.o. 

 Výpis z českého obchodního rejstříku  

European Metals (UK) Limited 

 Výpis z britského obchodního rejstříku (Companies House) 
 Účetní závěrka sestavená ke dni 30/06/2016 (Directors‘ Report and Financial Statements) 
 Annual Return (AR01) 20/06/2016 (Received for filing) 

European Metals Holdings Limited, Austrálie 

 Výpis z australského rejstříku (ASIC) ze dne 10/10/2017 (Foreign Company Summary) 
 Výroční zpráva sestavená ke dni 30/06/2017 (Annual Report) 

European Metals Holdings Limited, Britské Panenské ostrovy 

 Stanovy v platném znění ke dni 16/11/2015 (Memorandum and Articles of Association) 
 Prospectus 26/04/2012 
 Supplementary Prospectus 18/07/2012 
 Entitlement Issue Prospectus 08/10/2014 (lodged with the ASIC) 

 

CADENCE MINERALS PLC (Formerly Rare Earth Minerals Plc) 

 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016 

 

 

 

 

 

 
Centrum of Excellence for Good Governance, z. s. je nezávislým a nestranickým think tankem, který se 
zaměřuje na výzkum, vzdělávání a policy advocacy v oblasti dobré praxe při utváření a správě věcí veřejných 
v duchu demokraticko-právního státu. 


