
  

VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis 
 

Návrh zákona o prověřování zahraničních investic 

Odpovídající předpis EU 
 

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 

Ustano
vení 

(část, §, 
odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah 

C
e
l
e
x 
č
. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod, 
apod.) 

Obsah 

§ 1 Předmět právní úpravy 
Tento zákon stanovuje pravidla a postupy prověřování 
zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České 
republiky a jejího vnitřního pořádku a upravuje některé povinnosti 
zahraničních investorů, jakož i rozsah působnosti a pravomoci 
správních úřadů v této oblasti, a to v návaznosti na přímo 
použitelný předpis Evropské unie. 

 

čl. 2 odst. 4 
 
 
 
 
 
 
čl. 3 odst. 1 

Definice 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 4. „prověřovacím mechanismem“ nástroj 
s obecnou působností, jako je zákon nebo nařízení, a související správní 
požadavky, prováděcí pravidla či pokyny stanovující podmínky a postupy pro 
posuzování, šetření, povolení, podmínění, zákaz nebo zrušení přímých 
zahraničních investic z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku; 
 
Prověřovací mechanismy členských států 
1. V souladu s tímto nařízením mohou členské státy mít zavedeny, měnit 
nebo zavádět mechanismy k prověřování přímých zahraničních investic na 
svém území z důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku. 

§ 2 Vymezení pojmů 
Pro účely tohoto zákona se rozumí 

čl. 2 odst. 1 a 2 
 
 
 

Definice 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:  
1) „přímou zahraniční investicí“ investice jakékoli povahy, kterou provádí 
zahraniční investor a která slouží k tomu, aby vytvořila nebo udržela 
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a) zahraničním investorem osoba, která uskutečnila nebo zamýšlí 
uskutečnit investici v České republice a která není občanem 
členského státu Evropské unie, jde-li o fyzickou osobu, nebo která 
nemá sídlo v členském státě Evropské unie, jde-li o právnickou 
osobu. Za zahraničního investora je považována rovněž právnická 
osoba, která má sídlo v členském státě Evropské unie a  
1. v níž může uplatňovat přímo či nepřímo rozhodující vliv fyzická 
osoba, která není občanem členského státu Evropské unie,  
2. v níž může uplatňovat přímo či nepřímo rozhodující vliv 
právnická osoba, která nemá sídlo v členském státě Evropské 
unie,  
3. v níž je uplatňován rozhodující vliv prostřednictvím jiného 
právního uspořádání bez právní osobnosti, zřízeného podle práva 
státu, který není členským státem Evropské unie, nebo 
4. jejíž činnost je fakticky vykonávána mimo území Evropské unie; 
za zahraničního investora se považuje také jiné právní uspořádání 
bez právní osobnosti, zřízené podle práva státu, který není 
členským státem Evropské unie, které uskutečnilo nebo zamýšlí 
uskutečnit investici v České republice, 
b) zahraniční investicí investice jakékoli povahy uskutečňovaná 
zahraničním investorem, která slouží k tomu, aby vytvořila nebo 
udržela dlouhodobé a přímé vztahy mezi zahraničním investorem 
a podnikatelem nebo podnikem, kterému je nebo má být kapitál 
poskytnut za účelem výkonu hospodářské činnosti v České 
republice (dále jen „podnikatelský subjekt“), a která umožňuje 
zahraničnímu investorovi vykonávat účinný vliv na řízení 
podnikatelského subjektu nebo získat přístup 
k informacím, systémům nebo technologiím, které jsou důležité 
z hlediska ochrany bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního 
pořádku, 
c) účinným vlivem na řízení podnikatelského subjektu možnost 
nakládat nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech nebo 
možnost uplatnit tomu odpovídající vliv v daném podnikatelském 
subjektu; přitom musí být zohledněny rovněž podíly osob v daném 
podnikatelském subjektu, které jsou se zahraničním investorem 
majetkově propojeny, a podíly osob v daném podnikatelském 
subjektu, které se zahraničním investorem jednají ve shodě. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 3 odst. 2 

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;  
2) „zahraničním investorem“ fyzická osoba ze třetí země nebo podnik ze třetí 
země, které mají v úmyslu uskutečnit či uskutečnily přímou zahraniční 
investici;  
 
Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla. 
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§ 3 
odst. 2 

Působnost Ministerstva průmyslu a obchodu 
(2) Ministerstvo je kontaktním místem a spolupracuje 
s příslušnými kontaktními místy Evropské komise a členských 
států Evropské unie. 

 

čl. 11 odst. 1 
 
 
 
 
čl. 6 odst. 10 
 
 
 
 
čl. 7 odst. 9 

Kontaktní místa 
1. Každý členský stát a Komise zřídí kontaktní místo pro provádění tohoto 
nařízení. Členské státy a Komise tato kontaktní místa zapojí do všech otázek 
souvisejících s prováděním tohoto nařízení.  

 
Mechanismus spolupráce v souvislosti s prověřovanými přímými 
zahraničními investicemi 
10. Spolupráce podle tohoto článku probíhá prostřednictvím kontaktních míst 
zřízených podle článku 11. 
 
Mechanismus spolupráce v souvislosti s neprověřovanými přímými 
zahraničními investicemi 
9. Spolupráce podle tohoto článku probíhá prostřednictvím kontaktních míst 
zřízených podle článku 11. 

§ 3 
odst. 3 
písm. a) 

Působnost Ministerstva průmyslu a obchodu 
(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona  
a) spolupracuje s orgány jiných států zodpovědnými za 
prověřování zahraničních investic a s relevantními mezinárodními 
organizacemi a institucemi, 

 

čl. 13 Mezinárodní spolupráce 
V záležitostech souvisejících s prověřováním přímých zahraničních investic z 
důvodu bezpečnosti a veřejného pořádku mohou členské státy a Komise 
spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí. 

§ 4 
odst. 1 

Zahraniční investice vyžadující povolení 
(1) Zahraniční investor je povinen podat žádost o povolení 
zahraniční investice směřující do podnikatelského subjektu, který 
a) provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace nebo zajišťování 
životního cyklu vojenského materiálu uvedeného ve Společném 
vojenském seznamu EU nebo v nařízení vlády, 
b) provozuje prvek kritické infrastruktury určený příslušným 
správním úřadem, 
c) je správcem informačního systému kritické informační 
infrastruktury, správcem komunikačního systému kritické 
informační infrastruktury, správcem informačního systému 
základní služby nebo provozovatelem základní služby, 
d) vyvíjí nebo vyrábí zboží uvedené v příloze IV nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2018/1922. 

 

 

čl. 3 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
čl. 4 odst. 1 písm. 
a) a b) 

Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla.  
 
Faktory, které mohou členské státy nebo Komise zohlednit 
1. Při určování toho, zda může mít přímá zahraniční investice vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise zvážit její 
potenciální dopady mimo jiné na:  
a) kritickou infrastrukturu, ať fyzickou či virtuální, včetně infrastruktury 
energetické, dopravní, vodohospodářské, zdravotnické, komunikační, 
infrastruktury v oblasti sdělovacích prostředků, zpracovávání nebo 
uchovávání údajů, infrastruktury letecké a kosmické, obranné, volební nebo 
finanční infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i na pozemky a nemovitosti, 
jež jsou pro využívání takové infrastruktury zásadní;  
b) kritické technologie a zboží dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení 
Rady (ES) č. 428/2009, včetně technologií v oblasti umělé inteligence, 
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robotiky, polovodičů, kybernetické bezpečnosti, leteckých a kosmických 
technologií, obranných technologií, technologií v oblasti skladování energie, 
kvantových a jaderných technologií, jakož i nanotechnologií a biotechnologií; 

§ 5 
odst. 4 
písm. a) 
– e)  

Zahraniční investice s možností prověření z moci úřední 
(4) Při určování toho, zda je zahraniční investice způsobilá ohrozit 
bezpečnost České republiky nebo její vnitřní pořádek, se přihlíží 
zejména k následujícím skutečnostem 
a) infrastruktuře, včetně infrastruktury energetické, dopravní, 
vodohospodářské, zdravotnické, komunikační, infrastruktury 
v oblasti sdělovacích prostředků, zpracovávání nebo uchovávání 
údajů, infrastruktury letecké a kosmické, obranné, volební nebo 
finanční infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i k pozemkům 
a nemovitostem, jež jsou pro využívání takové infrastruktury 
zásadní, 
b) kritickým technologiím a zboží dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 
1 nařízení Rady (ES) č. 428/2009, které nejsou uvedeny v příloze 
IV, včetně technologií v oblasti umělé inteligence, robotiky, 
polovodičů, kybernetické bezpečnosti, leteckých a kosmických 
technologií, obranných technologií, chemických technologií, 
technologií v oblasti skladování energie, kvantových a jaderných 
technologií, jakož i nanotechnologií a biotechnologií, 
c) dodávkám, které souvisí s energetickou, surovinovou nebo 
potravinovou bezpečností, 
d) přístupu k informacím, které jsou důležité z hlediska ochrany 
bezpečnosti České republiky a jejího vnitřního pořádku, včetně 
osobních údajů nebo na schopnost kontrolovat tyto informace, 
e) možnosti významného ovlivnění veřejného mínění skrze 
sdělovací prostředky, 

 

čl. 3 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
čl. 4 odst. 1 

Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla.  
 
Faktory, které mohou členské státy nebo Komise zohlednit 
1. Při určování toho, zda může mít přímá zahraniční investice vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise zvážit její 
potenciální dopady mimo jiné na:  
a) kritickou infrastrukturu, ať fyzickou či virtuální, včetně infrastruktury 
energetické, dopravní, vodohospodářské, zdravotnické, komunikační, 
infrastruktury v oblasti sdělovacích prostředků, zpracovávání nebo 
uchovávání údajů, infrastruktury letecké a kosmické, obranné, volební nebo 
finanční infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i na pozemky a nemovitosti, 
jež jsou pro využívání takové infrastruktury zásadní;  
b) kritické technologie a zboží dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 nařízení 
Rady (ES) č. 428/2009 (15), včetně technologií v oblasti umělé inteligence, 
robotiky, polovodičů, kybernetické bezpečnosti, leteckých a kosmických 
technologií, obranných technologií, technologií v oblasti skladování energie, 
kvantových a jaderných technologií, jakož i nanotechnologií a biotechnologií;  
c) dodávky kritických vstupů, včetně energie nebo surovin, jakož i 
potravinového zabezpečení;  
d) přístup k citlivým informacím včetně osobních údajů nebo na schopnost 
kontrolovat tyto informace; nebo  
e) svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.  

§ 6 
odst. 1 

(1) Ministerstvo může z moci úřední zahájit řízení o prověření 
u ekonomické aktivity, u níž má důvodné podezření, že je 
prováděna s cílem vyhnout se prověření zahraniční investice podle 
tohoto zákona. Ministerstvo oznámí zahájení řízení podle věty 
první subjektu, který ekonomickou aktivitu provádí, a ten je 
povinen bezodkladně, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode 
dne doručení oznámení poskytnout informace podle § 7. 
V odůvodněných případech může ministerstvo lhůtu podle věty 
druhé na žádost zahraničního investora prodloužit.  

čl. 3 odst. 6 Prověřovací mechanismy členských států 
6. Členské státy, které zavedly prověřovací mechanismus, mají k dispozici, 
změní nebo přijmou opatření nezbytná k tomu, aby identifikovaly a zamezily 
obcházení prověřovacích mechanismů a rozhodnutí v rámci prověřovacího 
mechanismu. 
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§ 7 Žádost o povolení zahraniční investice a návrh na konzultaci 
(1) V žádosti o povolení zahraniční investice podle § 4 odst. 1 
a v návrhu na konzultaci podle § 5 odst. 1 zahraniční investor 
uvede 
a) svoji obchodní firmu nebo název a sídlo, pokud se jedná 
o právnickou osobu, nebo jméno, místo podnikání a trvalý pobyt 
pokud se jedná o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li 
přiděleno, 
b) jména, kontaktní údaje, datum a místo narození členů 
obchodního vedení právnické osoby, 
c) informace o své vlastnické struktuře, včetně uvedení konečného 
vlastníka, osob a jiných právních uspořádání bez právní osobnosti, 
které v zahraničním investorovi uplatňují rozhodující vliv, a výše 
jejich podílu a změny těchto skutečností za poslední rok, 
d) informace o své podnikatelské činnosti, včetně druhu 
dodávaných výrobků a služeb, případně i o oborové legislativní 
regulaci a zvláštní zákonné regulaci upravující podnikání 
zahraničního investora v zemi původu, na jejímž základě obdržel 
v zemi původu licenci nebo zvláštní povolení pro podnikání 
v oboru, pokud je takové povolení v zemi původu nutné, 
e) seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční 
investor vykonává podnikatelskou činnost,  
f) zdroj financování zahraniční investice, 
g) hodnotu zahraniční investice, 
h) datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční 
investice, 
i) obchodní firmu nebo název, sídlo, identifikační číslo 
podnikatelského subjektu, 
j) informace o vlastnické struktuře podnikatelského subjektu, 
včetně uvedení konečného vlastníka, osob a jiných právních 
uspořádání, které v podnikatelském subjektu uplatňují rozhodující 
vliv, a výše jejich podílu, 
k) informace o podnikatelské činnosti podnikatelského subjektu, 
včetně druhu dodávaných výrobků a služeb, 
l) seznam členských států Evropské unie, ve kterých podnikatelský 
subjekt vykonává podnikatelskou činnost, 
m) přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na kapitálu 
a podíl na hlasovacích právech v podnikatelském subjektu před 

 

čl. 3 odst. 2 
 
 
 
 
 
 
čl. 9 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla.  
 
Požadavky na informace 
2. Informace podle odstavce 1 zahrnují:  
a) vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla dokončena, včetně informací o 
konečném investorovi a podílu na kapitálu;  
b) přibližnou hodnotu přímé zahraniční investice;  
c) výrobky, služby a podnikatelská činnost zahraničního investora a podniku, 
v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla dokončena;  
d) členské státy, ve kterých zahraniční investor a podnik, v němž je přímá 
zahraniční investice plánována nebo byla dokončena, vykonávají relevantní 
podnikatelskou činnost;  
e) financování investice a jeho zdroj, a to na základě nejlepších informací, 
které má členský stát k dispozici;  
f) datum plánovaného dokončení přímé zahraniční investice nebo datum, kdy 
byla tato investice dokončena. 
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a po transakci, a to v souladu s definicí účinného vlivu dle § 2 písm. 
c) zákona, včetně informace o podílech osob majetkově 
propojených a jednajících ve shodě. 
(2) Podrobnosti náležitostí a vzor formuláře žádosti a návrhu podle 
odstavce 1 stanoví vláda nařízením. 
(3) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od zahraničního investora 
další podklady neuvedené v odstavci 2, pokud je to potřebné 
k posouzení zahraniční investice. Po dobu nutnou k předložení 
těchto podkladů lhůty podle § 8 odst. 4, § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 
a 4 neběží. 

§ 8 
odst. 4 
a 6 

Konzultace 
(4) Jestliže není shledán důvod pro zahájení řízení o prověření 
zahraniční investice, sdělí ministerstvo tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode 
dne doručení návrhu na konzultaci, zahraničnímu investorovi 
a podnikatelskému subjektu.  
(6) V případě postupu podle odstavce 5 sdělí ministerstvo 
zahraničnímu investorovi a podnikatelskému subjektu bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 40 kalendářních dnů ode 
dne doručení žádosti o konzultaci, že zahajuje řízení. Řízení je 
zahájeno dnem doručení tohoto oznámení zahraničnímu 
investorovi. 

 

čl. 3 odst. 2 
 

Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla.  
 
 

§ 10 
odst. 1 
a 2 

(1) Obdrží-li ministerstvo v řízení podle § 4 alespoň jedno 
stanovisko, vyjádření nebo informaci podle § 9 odstavce 2, z nichž 
vyplývá, že by povolení zahraniční investice mělo být podmínečné 
nebo že by povolení nemělo být uděleno, nebo má-li ministerstvo 
důvod se domnívat, že zahraniční investice může ohrozit 
bezpečnost České republiky nebo její vnitřní pořádek, předloží 
ministerstvo vládě návrh na podmínečné povolení nebo návrh na 
neudělení povolení zahraniční investice.  
(2) Obdrží-li ministerstvo v řízení podle § 5 nebo 6 alespoň jedno 
stanovisko, vyjádření nebo informaci podle § 9 odstavce 2, z nichž 
vyplývá, že by povolení zahraniční investice mělo být podmínečné, 
že by povolení nemělo být uděleno nebo že by zahraniční 
investice měla být zrušena, nebo má-li ministerstvo důvod se 
domnívat, že zahraniční investice představuje ohrožení 
bezpečnosti České republiky nebo jejího vnitřního pořádku, 

 

čl. 6 odst. 9 
 
 
 
 
 
 
čl. 7 odst. 7 
 
 
 
 
 
čl. 8 odst. 2 písm. 
c) 

Mechanismus spolupráce v souvislosti s prověřovanými přímými 
zahraničními investicemi 
9. Členský stát provádějící prověřování náležitě zohlední připomínky ostatních 
členských států podle odstavce 2 a stanovisko Komise podle odstavce 3. 
Konečné rozhodnutí v rámci prověřovacího mechanismu přijme členský stát 
provádějící prověřování.  
 
Mechanismus spolupráce v souvislosti s neprověřovanými přímými 
zahraničními investicemi 
7. Členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla 
dokončena, náležitě zohlední připomínky ostatních členských států a 
stanovisko Komise. 
 
Přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty či programy 
v zájmu Unie 
2. Postupy stanovené v článcích 6 a 7 se použijí obdobně s těmito úpravami:  
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předloží ministerstvo vládě návrh na podmínečné povolení, návrh 
na neudělení povolení nebo návrh na zrušení zahraniční investice. 

c) členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla 
dokončena, v co nejvyšší míře zohlední stanovisko Komise a v případě, že se 
jím neřídí, poskytne Komisi vysvětlení.  

§ 10 
odst. 5 

(5) Po dobu nezbytnou k  jednáním mezi ministerstvem a 
zahraničním investorem o podmínkách povolení zahraniční 
investice podle § 12 odst. 4 se řízení přeruší. 

 

čl. 3 odst. 2 
 

Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla. 

§ 11 
odst. 1 

Povolení zahraniční investice 
(1) Ministerstvo rozhodne o povolení zahraniční investice, jestliže 
během konzultace podle § 8 nebo řízení podle § 4, § 5 nebo § 6 
nebylo zjištěno, že zahraniční investice představuje ohrožení 
bezpečnosti České republiky nebo jejího vnitřního pořádku. 

 

čl. 2 odst. 3 a 6 Definice 
3) „prověřováním“ postup umožňující posuzovat, šetřit, povolit, podmínit, 
zakázat nebo zrušit přímé zahraniční investice;  
6) „rozhodnutím v rámci prověřovacího mechanismu“ opatření přijaté při 
uplatňování prověřovacího mechanismu;  

§ 11 
odst. 3-
5 

Povolení zahraniční investice 
(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí do 40 kalendářních dnů ode dne 
zahájení konzultace, pokud neshledá důvod pro zahájení řízení 
o prověření zahraniční investice.  
(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí do 90 kalendářních dnů ode dne 
zahájení řízení podle § 4, § 5 nebo § 6. 
(5) V odůvodněných případech může ministerstvo lhůtu podle 
odstavce 4 prodloužit, a to nejvýše o 30 kalendářních dnů. 

 

čl. 3 odst. 2 a 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prověřovací mechanismy členských států 
2. Pravidla a postupy týkající se prověřovacích mechanismů, včetně 
příslušných časových rámců, musí být transparentní a nesmějí vést k 
diskriminaci mezi třetími zeměmi. Členské státy zejména stanoví okolnosti, 
na jejichž základě se prověřování zahájí, důvody pro prověřování a 
použitelná podrobná procesní pravidla. 
3. V rámci svých prověřovacích mechanismů uplatňují členské státy časové 
rámce. Prověřovací mechanismy umožní členským státům zohlednit 
připomínky jiných členských států podle článků 6 a 7 a stanoviska Komise 
podle článků 6, 7 a 8. 

§ 12 
odst. 1 

Rozhodnutí vlády 
(1) Vláda rozhodne o podmínečném povolení zahraniční investice, 
nebo o neudělení povolení plánované zahraniční investice, nebo 
o zrušení zahraniční investice, jestliže je to odůvodněno ochranou 
bezpečnosti České republiky nebo jejího vnitřního pořádku. 

 

čl. 2 odst. 3 a 6 Definice 
3) „prověřováním“ postup umožňující posuzovat, šetřit, povolit, podmínit, 
zakázat nebo zrušit přímé zahraniční investice;  
6) „rozhodnutím v rámci prověřovacího mechanismu“ opatření přijaté při 
uplatňování prověřovacího mechanismu; 
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§ 17 (1) Písemnosti nebo záznamy, které obsahují utajované informace, 
se v řízení podle tohoto zákona uchovávají odděleně mimo spis. 
(2) Jsou-li některé z podkladů rozhodnutí podle tohoto zákona 
utajovanými informacemi, uvede se v odůvodnění rozhodnutí 
pouze odkaz na podklady pro vydání rozhodnutí a jejich stupeň 
utajení. Úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení, 
a odůvodnění rozhodnutí se uvedou pouze v rozsahu, ve kterém 
nejsou utajovanými informacemi. 

 

čl. 3 odst. 4 
 
 
 
čl. 10 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 
členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny. 
 
Důvěrnost předávaných informací 
2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při 
uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním 
právem.  

§ 18 
 

(1) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny ty jeho části, které obsahují 
obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství; 
spis musí zahrnovat vedle listin obsahujících takové tajemství 
i listiny, ze kterých bylo toto tajemství odstraněno, případně 
dostatečně podrobný výpis, který tajemství neobsahuje. 
(2) Na žádost ministerstva je osoba, které ochrana obchodního, 
bankovního nebo jiného obdobného zákonem chráněného 
tajemství svědčí, povinna vedle listin obsahujících takové tajemství 
předložit i listiny, ze kterých bylo toto tajemství odstraněno, 
případně pořídit z takových listin dostatečně podrobný výpis, který 
tajemství neobsahuje; pokud tak neučiní, má se za to, že jí 
předložené listiny obchodní, bankovní ani jiné obdobné zákonem 
chráněné tajemství neobsahují. 

 

čl. 3 odst. 4 
 
 
 
čl. 10 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 
členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny. 
 
Důvěrnost předávaných informací 
2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při 
uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním 
právem.  

§ 19 Povinnost mlčenlivosti 
Osoby, které se při činnostech souvisejících s prováděním tohoto 
zákona dozvěděly o důvěrných informacích a skutečnostech 
majících povahu obchodního, bankovního nebo obdobného 
zákonem chráněného nebo služebního tajemství, jsou povinny 
o těchto informacích a skutečnostech zachovávat mlčenlivost. 

 

čl. 3 odst. 4 
 
 
 
čl. 10 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 
členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny. 
 
Důvěrnost předávaných informací 
2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při 
uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním 
právem.  

§ 20 Omezení přístupu k informacím 
Na stanoviska, vyjádření a informace dotčených orgánů a 
písemnosti a záznamy uchovávané odděleně mimo spis se 
nevztahuje informační povinnost podle zákona upravujícího 
svobodný přístup k informacím. 

čl. 3 odst. 4 
 
 
 
čl. 10 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 
členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny. 
 
Důvěrnost předávaných informací 
2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při 
uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním 
právem. 
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§ 21 

 
(1) V soudním řízení vedeném na základě žaloby proti rozhodnutí 
vydanému podle tohoto zákona předseda senátu soudu rozhodne, 
že účastníku řízení nebo jeho zástupci sdělí nezbytnou část 
obsahu utajované informace, pokud tím nemůže dojít k ohrožení 
bezpečnosti státu, jeho svrchovanosti, územní celistvosti, 
demokratických základů, životů nebo zdraví osob nebo činnosti 
zpravodajských služeb nebo Policie České republiky; před 
rozhodnutím si předseda senátu soudu vyžádá vyjádření orgánu, 
který utajovanou informaci správnímu orgánu poskytl. Rozhodne-li 
předseda senátu soudu o tom, že účastníku řízení nebo jeho 
zástupci sdělí nezbytnou část obsahu utajované informace, § 45 
odst. 6 soudního řádu správního se použije obdobně. Projednávání 
utajovaných informací, které byly podkladem pro rozhodnutí 
správního orgánu podle tohoto zákona, se mohou zúčastnit pouze 
osoby, kterým jsou tyto informace již známy, ostatní předseda 
senátu soudu pro určitou část jednání vyloučí. 

 

čl. 3 odst. 4 a 5 
 
 
 
 

 
 
čl. 10 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 
členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny. 
5. Zahraniční investoři a dotčené podniky jsou oprávněni podat opravný 
prostředek proti rozhodnutím v rámci prověřovacího mechanismu vydaným 
vnitrostátními orgány.  
 
Důvěrnost předávaných informací 
2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při 
uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním 
právem. 

§ 22 
 

(1) Dokazování se provádí tak, aby byla šetřena povinnost 
zachovávat mlčenlivost o utajovaných informacích. K těmto 
okolnostem lze provést důkaz výslechem jen tehdy, byl-li ten, kdo 
povinnost mlčenlivosti má, této povinnosti příslušným orgánem 
zproštěn; zprostit mlčenlivosti nelze v případě, kdy by mohlo dojít 
k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb 
nebo Policie České republiky; přiměřeně se postupuje v případech, 
kdy se důkaz provádí jinak než výslechem. 
(2) Orgán, který informace poskytl, označí okolnosti uvedené 
v odstavci 1, o kterých tvrdí, že ve vztahu k nim nelze zprostit 
mlčenlivosti, a předseda senátu rozhodne, že části spisu, k nimž se 
tyto okolnosti váží, budou odděleny, jestliže by jinak mohlo dojít 
k ohrožení nebo vážnému narušení činnosti zpravodajských služeb 
nebo Policie České republiky. 

 

čl. 3 odst. 4 a 5 
 
 
 
 

 
 
čl. 10 odst. 2 

Prověřovací mechanismy členských států 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 
členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny. 
5. Zahraniční investoři a dotčené podniky jsou oprávněni podat opravný 
prostředek proti rozhodnutím v rámci prověřovacího mechanismu vydaným 
vnitrostátními orgány.  
 
Důvěrnost předávaných informací 
2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací získaných při 
uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a příslušným vnitrostátním 
právem. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019R0452 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 
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