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Vládní návrh 

ZÁKON 

ze dne     2020 

o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů 

(zákon o prověřování zahraničních investic) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 

PROVĚŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC 

Hlava I 

Obecná ustanovení 

§ 1 

Předmět právní úpravy 
Tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) 

a) pravidla prověřování některých zahraničních investic z důvodu ochrany bezpečnosti České 

republiky a  vnitřního či veřejného pořádku a 

b) některé povinnosti zahraničních investorů. 

§ 2 

Zahraniční investor 
(1) Zahraničním investorem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo uskutečnil nebo 

hodlá uskutečnit zahraniční investici v České republice a 

a) není státním občanem České republiky nebo občanem jiného členského státu Evropské unie, 

b) nemá sídlo v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie nebo 

 
1) 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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c) je přímo či nepřímo ovládán tím, kdo splňuje požadavky podle písmen a) nebo b). 

(2) Zahraničním investorem se pro účely tohoto zákona rozumí také svěřenský správce 

svěřenského fondu, který na účet tohoto svěřenského fondu uskutečnil nebo hodlá uskutečnit 

zahraniční investici v České republice, pokud zakladatel nebo svěřenský správce svěřenského 

fondu, osoba oprávněná k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu, která může jmenovat 

nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného, popřípadě jejíž souhlas takové jmenování 

nebo odvolání podmiňuje, obmyšlený svěřenského fondu, anebo ten, v jehož hlavním zájmu byl 

svěřenský fond zřízen nebo je spravován, není-li obmyšlený, splňuje požadavky podle odstavce 1 

písm. a), b) nebo c). 

(3) Svěřenským fondem se pro účely tohoto zákona rozumí také obdobné právní uspořádání 

zřízené podle zahraniční právní úpravy a svěřenským správcem osoba v obdobném postavení. 

§ 3 

Zahraniční investice 

Zahraniční investicí se pro účely tohoto zákona rozumí majetková hodnota v jakékoli 

podobě, kterou zahraniční investor poskytnul nebo poskytne za účelem výkonu hospodářské 

činnosti v České republice, a která zahraničnímu investorovi umožňuje vykonávat účinnou míru 

kontroly provádění této hospodářské činnosti. 

§ 4 

Změna v osobě ovládající zahraničního investora 
Dojde-li po uskutečnění zahraniční investice ke změně osoby ovládající zahraničního 

investora a umožní-li tato změna přímo či nepřímo ovládat zahraničního investora osobě podle § 2 

odst. 1 písm. a) nebo b), uplatní se postup stanovený v § 7 nebo 8 obdobně. 

§ 5 

Účinná míra kontroly provádění hospodářské činnosti 
Účinnou mírou kontroly provádění hospodářské činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí  

a) možnost zahraničního investora nakládat nejméně s 10% podílem na hlasovacích právech nebo 

možnost uplatnit tomu odpovídající vliv v osobě, jejímž prostřednictvím se hospodářská činnost 

provádí (dále jen „cílová osoba“); do tohoto podílu se započítávají rovněž podíly osob, které jsou se 
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zahraničním investorem podrobeny jednotnému řízení, a podíly osob, které se zahraničním 

investorem jednají ve shodě,  

b) členství zahraničního investora nebo osoby jemu blízké v orgánu cílové osoby, 

c) možnost zahraničního investora nakládat s vlastnickými právy k věci, jejímž prostřednictvím se 

hospodářská činnost provádí (dále jen „cílová věc“), nebo  

d) jiná míra kontroly, jejímž důsledkem je schopnost zahraničního investora získat přístup 

k informacím, systémům nebo technologiím, které jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti 

České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. 

Hlava II 

Postupy při prověřování zahraničních investic 

Díl 1 

Působnost Ministerstva průmyslu a obchodu 

§ 6 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) 

a) prověřuje zahraniční investice, 

b) vede konzultace, 

c) vede jednání o podmínkách,  

d) rozhoduje o zahraničních investicích, 

e) kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem a rozhodnutími vydanými podle 

tohoto zákona. 

(2) Ministerstvo je kontaktním místem a spolupracuje s příslušnými kontaktními místy 

Evropské komise a členských států Evropské unie, uplatňuje připomínky za Českou republiku 

k zahraničním investicím v jiných členských státech Evropské unie, zohledňuje připomínky jiných 

členských států Evropské unie a stanoviska Evropské komise a plní povinnosti vůči Evropské 

komisi. 

CELEX 32019R0452 
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(3) Ministerstvo při výkonu působnosti podle tohoto zákona spolupracuje též s orgány 

jiných států příslušnými k prověřování zahraničních investic a s příslušnými mezinárodními 

organizacemi a institucemi. 

CELEX 32019R0452 

Díl 2 

Prověřované investice 

§ 7 

Bez povolení podle § 14 odst. 1 nebo podmínečného povolení podle § 15 odst. 3 nesmí být 

uskutečněna zahraniční investice do 

a) cílové osoby, která provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace2) nebo zajišťování životního cyklu 

vojenského materiálu podle právního předpisu upravujícího zahraniční obchod s vojenským 

materiálem3), nebo do cílové věci, jejímž prostřednictvím se uvedené činnosti provádí, 

b) cílové osoby, která provozuje prvek kritické infrastruktury určený příslušným ústředním 

správním úřadem4), 

c) cílové osoby, která je správcem informačního systému kritické informační infrastruktury, 

správcem komunikačního systému kritické informační infrastruktury, správcem informačního 

systému základní služby nebo provozovatelem základní služby5), nebo 

d) cílové osoby, která vyvíjí nebo vyrábí zboží uvedené v příloze IV nařízení Rady (ES) 428/2009, 

kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu 

zboží dvojího užití, v platném znění, nebo do cílové věci, jejímž prostřednictvím se takové zboží 

vyvíjí nebo vyrábí. 

CELEX 32019R0452 

 
2) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. 
 
3) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu 

s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
5) § 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 8 

 (1) U zahraničních investic, které nejsou zahraničními investicemi podle § 7 a jsou 

způsobilé ohrozit bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek, může ministerstvo 

zahájit řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední  

a) na základě výsledku konzultace, kterou ministerstvu navrhl zahraniční investor podle § 10 odst. 

1, nebo 

b) do 5 let ode dne dokončení zahraniční investice, jestliže zahraniční investor nepodal návrh na 

konzultaci podle § 10 odst. 1.  

(2) Dnem dokončení zahraniční investice podle odstavce 1 písm. b) je  

a) den uzavření smlouvy nebo poslední ze smluv, jejímž či jejichž účelem je uskutečnění zahraniční 

investice,  

b) den nabytí účinné míry kontroly provádění hospodářské činnosti, nebo  

c) den zahájení hospodářské činnosti, 

podle toho, která z těchto skutečností nastala později. 

(3) Společně s oznámením o zahájení řízení z moci úřední podle odstavce 1 písm. b) stanoví 

ministerstvo lhůtu nejdéle 15 dnů ode dne doručení oznámení, během které je zahraniční investor 

povinen ministerstvu poskytnout informace podle § 9. 

CELEX 32019R0452 

(4) Ministerstvo zahájí řízení o prověření zahraniční investice z moci úřední, 

a) nepodá-li zahraniční investor žádost o povolení zahraniční investice podle § 7, nebo  

b) vyjde-li po uplynutí 5 let ode dne dokončení zahraniční investice podle odstavce 1 najevo, že 

zahraniční investor jednal tak, aby zakryl skutečnosti, pro které by jinak mohlo být zahájeno řízení 

o prověření zahraniční investice podle odstavce 1 písm. b). 
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Díl 3 

Informace a konzultace 

§ 9 

Vyžadované informace 

(1) Zahraniční investor v žádosti o povolení zahraniční investice a v návrhu na konzultaci 

uvede 

a) obchodní firmu nebo název, sídlo a právo, podle něhož byla právnická osoba založena, pokud se 

jedná o právnickou osobu, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu sídla a adresu místa 

pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, pokud se jedná o fyzickou osobu, 

a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresu místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od 

adresy místa pobytu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty a datum a místo narození členů 

statutárních a dozorčích orgánů právnické osoby nebo jiných orgánů obchodního vedení právnické 

osoby, 

c) informace o vlastnické struktuře, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo 

zahraničního investora ovládá, výši jeho podílu a změny těchto skutečností za poslední rok, 

d) informace o výrobcích nebo službách a obchodní a podnikatelské činnosti, včetně informací o 

vybraných ekonomických ukazatelích, případně i o oborové regulaci a zvláštní zákonné regulaci 

upravující podnikání zahraničního investora v zemi sídla, na jejímž základě obdržel v této zemi 

povolení pro podnikání v oboru, pokud je takové povolení v této zemi nutné, 

e) seznam členských států Evropské unie, ve kterých zahraniční investor vykonává podnikatelskou 

činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto státech, 

f) zdroj financování zahraniční investice, 

g) výši zahraniční investice, 

h) datum dokončení nebo plánovaného dokončení zahraniční investice, 

i) obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo cílové osoby, bylo-li přiděleno, nebo název 

a adresu cílové věci, 

j) informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci před uskutečněním 

zahraniční investice, včetně informací o konečném investorovi a o tom, kdo cílovou osobu nebo 

vlastníka cílové věci ovládá, a výši jeho podílu, 
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k) informace o výrobcích nebo službách vyráběných nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v 

cílové věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové osoby nebo vlastníka cílové věci, včetně 

informací o vybraných ekonomických ukazatelích, 

l) seznam členských států Evropské unie, ve kterých cílová osoba nebo vlastník cílové věci 

vykonává podnikatelskou činnost, včetně informací o dceřiných společnostech a pobočkách v těchto 

státech, 

m) informace o zapojení cílové osoby do projektů nebo programů v zájmu Evropské unie6) a 

n) přímý či nepřímý podíl zahraničního investora na vlastnických a hlasovacích právech v cílové 

osobě nebo tomu odpovídající vliv před a po uskutečnění zahraniční investice, včetně informace 

o podílech osob podrobených jednotnému řízení a osob jednajících ve shodě. 

CELEX 32019R0452 

(2) Ministerstvo si může vyžádat 

a) od zahraničního investora další podklady neuvedené v odstavci 1, pokud je to potřebné k  

posouzení nebo prověření zahraniční investice, 

b) od cílové osoby nebo vlastníka cílové věci informace podle odstavce 1 písm. j), k) a l), pokud 

nejsou dostupné zahraničnímu investorovi, jakož i další podklady neuvedené v odstavci 1, pokud je 

to potřebné k  posouzení nebo prověření zahraniční investice. 

CELEX 32019R0452 

(3)   Ode dne, kdy si ministerstvo vyžádá podklady podle odstavce 2, do jejich předložení 

neběží lhůta podle § 10 odst. 5 a 6; na tuto dobu může ministerstvo přerušit řízení o prověření 

zahraniční investice. 

(4) Žádost a návrh podle odstavce 1 se předkládají na stanoveném formuláři. Podrobnosti 

údajů a vzor tohoto formuláře stanoví vláda nařízením. 

(5) Nedostatečné uvedení informací nebo doložení podkladů nebo uvedení zavádějících 

nebo nepravdivých informací zahraničním investorem může být důvodem pro zahájení řízení 

o prověření zahraniční investice, pro neudělení povolení, zákaz uskutečnění nebo zákaz dalšího 

trvání zahraniční investice. 

CELEX 32019R0452 

 
6) Čl. 8 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452. 
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§ 10 

Konzultace 

(1) Jestliže je cílová osoba držitelem licence pro celoplošné rozhlasové nebo televizní 

vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, jehož souhrnný minimální průměrný tištěný náklad 

činí 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok, podá zahraniční investor před dokončením 

zahraniční investice ministerstvu návrh na konzultaci, zda zahraniční investice může ohrozit 

bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek. V ostatních případech zahraniční 

investor může ministerstvu podat návrh na konzultaci, zda zahraniční investice může ohrozit 

bezpečnost České republiky nebo vnitřní či veřejný pořádek. 

(2) Ministerstvo bez zbytečného odkladu poskytuje údaje obdržené podle § 9 a další učiněná 

zjištění, a to současně se žádostí o stanovisko nebo informace k důvodnosti zahájení řízení 

o prověření zahraniční investice, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany, Ministerstvu 

zahraničních věcí, Policii České republiky a rovněž zpravodajským službám České republiky (dále 

jen „zpravodajské služby“), a pokud se zahraniční investice týká jejich působnosti, též dalším 

orgánům státu a České národní bance.  

(3) Orgány a osoby podle odstavce 2 poskytnou ministerstvu stanovisko, jehož součástí musí 

být odůvodnění, nebo informace ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti ministerstva. V případě, 

že orgán nebo osoba podle odstavce 2 v této lhůtě stanovisko nebo informace ministerstvu 

neposkytne, platí, že neshledává důvod řízení o prověření zahraniční investice zahájit. Ke 

stanoviskům a informacím poskytnutým po uplynutí této lhůty se nepřihlíží. 

(4) Jestliže žádný z orgánů nebo osob podle odstavce 2 nebo ministerstvo neshledají důvod 

pro zahájení řízení o prověření zahraniční investice, platí, že zahraniční investice nepředstavuje 

ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. Řízení o prověření 

zahraniční investice nemůže být vedeno ani v budoucnu; ustanovení § 9 odst. 5 tím není dotčeno. 

(5) Oznámení o skutečnosti podle odstavce 4 odešle ministerstvo nejpozději do 45 dnů ode 

dne doručení návrhu na konzultaci zahraničnímu investorovi a  cílové osobě nebo vlastníku cílové 

věci. 

(6) Jestliže některý z orgánů  nebo osob podle odstavce 2 nebo ministerstvo považují za 

důvodné zahájit řízení o prověření zahraniční investice, ministerstvo do 45 dnů ode dne doručení 

návrhu na konzultaci odešle zahraničnímu investorovi oznámení o jeho zahájení.  
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Díl 4 

Vedení řízení o prověření zahraniční investice 

§ 11 

Řízení o prověření zahraniční investice 

(1) Pokud je zahájeno řízení o prověření zahraniční investice, ministerstvo bez zbytečného 

odkladu poskytne údaje obdržené podle § 9 a další učiněná zjištění, pokud nebyly dříve poskytnuty 

podle § 10 odst. 2,  

a) Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany, Ministerstvu zahraničních věcí a Policii České 

republiky, a pokud se zahraniční investice týká jejich působnosti, též dalším orgánům státu a České 

národní bance, a to současně se žádostí o stanovisko, 

b) Ministerstvu financí, a to současně se žádostí o stanovisko, a  

c) zpravodajským službám a dalším orgánům státu, jejichž působnosti se zahraniční investice týká a 

které podle zákona neposkytují stanoviska, a to současně se žádostí o informace. 

 (2) Orgány a osoby podle odstavce 1 poskytnou ministerstvu stanovisko, jehož součástí 

musí být odůvodnění, nebo informace ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti ministerstva; na 

odůvodněnou žádost příslušného orgánu nebo osoby ministerstvo lhůtu přiměřeně prodlouží.  

(3) V případě, že orgán nebo osoba podle odstavce 1 písm. a) ve lhůtě podle odstavce 2 

neposkytne ministerstvu stanovisko nebo nedoručí ministerstvu odůvodněnou žádost o prodloužení 

lhůty, platí, že souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení zahraniční investice nebo rozhodnutí o 

přípustnosti zahraniční investice bez stanovení podmínek. V případě, že v této lhůtě Ministerstvo 

financí neposkytne ministerstvu stanovisko nebo ministerstvu nedoručí odůvodněnou žádost o 

prodloužení lhůty, platí, že nepovažuje za potřebné se k zahraniční investici vyjádřit. V případě, že 

v této lhůtě orgán podle odstavce 1 písm. c) neposkytne ministerstvu informace nebo ministerstvu 

nedoručí odůvodněnou žádost o prodloužení lhůty, platí, že relevantními informacemi nedisponuje. 

§ 12 

Jednání o podmínkách  

(1) Pokud v řízení o prověření zahraniční investice ministerstvo obdrží stanovisko nebo 

informace podle § 11 odst. 2, z nichž vyplyne, že by uskutečnění nebo trvání zahraniční investice 

mělo být podmínečné, nebo má-li ministerstvo důvod se tak domnívat, vede se zahraničním 

investorem jednání o podmínkách, a to před předložením věci k projednání vládě podle § 13 odst. 1. 
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(2) Důvodem pro vedení jednání o podmínkách podle odstavce 1 mohou být i připomínky 

členských států Evropské unie nebo stanovisko Evropské komise, které ministerstvo obdrží 

k zahraniční investici podle nařízení (EU) 2019/452. 

CELEX 32019R0452 

(3) Podmínky podle odstavce 1 upravují původní záměr zahraničního investora tak, aby 

zahraniční investicí nedošlo k ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného 

pořádku. Součástí těchto podmínek může být i povinnost zahraničního investora znovu navrhnout 

konzultaci při dalším navýšení podílu na hlasovacích právech nebo odpovídajícím zvýšení vlivu 

v cílové osobě, anebo při změně nebo rozšíření předmětu činnosti zahraničního investora nebo 

cílové osoby. 

(4) Podmínky podle odstavce 1 se nevztahují na období před vydáním rozhodnutí podle § 15 

odst. 3. 

(5) Nedostatečná spolupráce zahraničního investora při jednání o podmínkách může být 

důvodem pro neudělení povolení, zákaz uskutečnění nebo zákaz dalšího trvání zahraniční investice. 

§ 13 

Projednání věci vládou 

(1) Obdrží-li ministerstvo v řízení o prověření zahraniční investice stanovisko nebo 

informace podle § 11 odst. 2, z nichž vyplyne, že zahraniční investice může představovat ohrožení 

bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, nebo má-li ministerstvo důvod se 

tak domnívat, předloží před vydáním rozhodnutí věc k projednání vládě, a to do 90 dnů ode dne 

zahájení řízení o prověření zahraniční investice.  

(2) Ke lhůtě podle odstavce 1 se připočítává doba až 30 dnů, jde-li o zvláště složitý případ. 

(3) Po dobu nezbytnou k  jednání mezi ministerstvem a zahraničním investorem 

o podmínkách podle § 12 ministerstvo řízení přeruší.  

(4) Vláda přijme do 45 dnů ode dne, kdy jí byla věc předložena k projednání, usnesení o 

tom, zda zahraniční investice může představovat ohrožení bezpečnosti České republiky nebo 

vnitřního či veřejného pořádku. Při posuzování věci vláda zohlední možný dopad zahraniční 

investice na principy demokratického právního státu, ochranu života a zdraví obyvatel, obranu 

státu, zahraničně politické nebo bezpečnostní zájmy státu, ekonomickou bezpečnost státu a 

případně další skutečnosti důležité z hlediska ochrany bezpečnosti České republiky nebo vnitřního 

či veřejného pořádku. 
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Díl 5 

Rozhodnutí 

§ 14 

Rozhodnutí nepodmíněná usnesením vlády 

(1) Neobdrží-li ministerstvo v řízení o prověření zahraniční investice podle § 7 stanovisko 

nebo informace podle § 11 odst. 2, z nichž by vyplynulo, že zahraniční investice může představovat 

ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, a nemá-li ministerstvo 

důvod se tak domnívat, vydá rozhodnutí o povolení zahraniční investice. 

(2) Neobdrží-li ministerstvo v řízení o prověření zahraniční investice podle § 8 stanovisko 

nebo informace podle § 11 odst. 2, z nichž by vyplynulo, že zahraniční investice může představovat 

ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, a nemá-li ministerstvo 

důvod se tak domnívat, vydá rozhodnutí o  přípustnosti zahraniční investice bez stanovení 

podmínek. 

(3) Ministerstvo vydá rozhodnutí do 90 dnů ode dne zahájení řízení o prověření zahraniční 

investice. 

(4) Ke lhůtě podle odstavce 3 se připočítává doba až 30 dnů, jde-li o zvláště složitý případ.  

 

§ 15 

Rozhodnutí podmíněná usnesením vlády 

(1) V řízení o prověření zahraniční investice podle § 7 vydá ministerstvo bez zbytečného 

odkladu rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční investice nebo o neudělení povolení 

zahraniční investice a v řízení o prověření zahraniční investice podle § 8 rozhodnutí o podmínečné 

přípustnosti zahraniční investice, o zákazu uskutečnění zahraniční investice nebo o zákazu dalšího 

trvání zahraniční investice, jestliže se vláda usnese, že je takové rozhodnutí nutné z důvodu ochrany 

bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. 

 (2) V řízení o prověření zahraniční investice podle § 7 vydá ministerstvo bez zbytečného 

odkladu rozhodnutí o povolení zahraniční investice a v řízení o prověření zahraniční investice podle 

§ 8 rozhodnutí o přípustnosti zahraniční investice bez stanovení podmínek, jestliže se vláda usnese, 

že zahraniční investice nepředstavuje ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či 

veřejného pořádku. 
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(3) Rozhodnutí o podmínečném povolení zahraniční investice a rozhodnutí o podmínečné 

přípustnosti zahraniční investice obsahuje rovněž podmínky sjednané podle § 12. 

(4) Jestliže byly porušeny podmínky stanovené v rozhodnutí o podmínečném povolení nebo 

v rozhodnutí o podmínečné přípustnosti zahraniční investice nebo jestliže byla zahraniční investice 

uskutečněna v rozporu s rozhodnutím o neudělení povolení nebo o zákazu uskutečnění zahraniční 

investice, a v důsledku toho může dojít k ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či 

veřejného pořádku, může ministerstvo rozhodnout o zákazu dalšího trvání zahraniční investice. 

(5) Rozhodnutí o zákazu dalšího trvání zahraniční investice obsahuje rovněž 

a) zákaz nebo omezení výkonu vlastnických nebo hlasovacích práv zahraničního investora v cílové 

osobě nebo nařízení prodeje cílové osoby či cílové věci nebo účasti na cílové osobě, pokud je to 

nezbytné k zajištění bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku, a 

b) lhůtu, v rámci které musí být dokončen prodej podle písmene a).  

(6) Pokud zahraniční investor prodej cílové osoby či cílové věci nebo účasti na cílové osobě 

neuskuteční ve lhůtě podle odstavce 5 písm. b), může ministerstvo zajistit prodej ve veřejné dražbě 

nebo mimo veřejnou dražbu prostřednictvím obchodníka s cennými papíry nebo zahraniční osoby 

oprávněné poskytovat investiční služby v České republice. Náklady na prodej jsou hrazeny 

z výnosů prodeje. 

(7) Proti rozhodnutí, které bylo podmíněno usnesením vlády, nelze podat rozklad ani je 

nelze přezkoumat v přezkumném řízení. Žalobě proti takovému rozhodnutí nebo žádosti o obnovu 

řízení, ve kterém bylo vydáno takové rozhodnutí, nelze přiznat odkladný účinek. 

(8) Bylo-li zrušeno rozhodnutí, jehož nezákonnost souvisí s obsahem usnesení vlády, kterým 

bylo toto rozhodnutí podmíněno, nemůže stát požadovat regresní úhradu po úřední osobě, která se 

na vydání rozhodnutí bezprostředně podílela. 

 

Hlava III 

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy 

§ 16 

(1) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona údaje ze základního 

registru obyvatel v rozsahu  
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a) příjmení, 

b) jméno, popřípadě jména, 

c) adresa místa pobytu, 

d) datum, místo a okres narození; u fyzické osoby, která se narodila v cizině, datum, místo a stát, 

kde se narodila, 

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a 

stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, 

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí a 

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. 

(2) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona údaje z informačního 

systému evidence obyvatel v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, 

b) datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, ve kterém 

se narodil, 

c) pohlaví, 

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 

e) adresa místa trvalého pobytu, případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti 

podle jiného právního předpisu, a 

f) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a 

stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, 

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

(3) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního 

systému cizinců údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

b) datum narození, 

c) druh a adresa místa pobytu a 
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d) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a 

stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, 

který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který fyzická osoba nepřežila, a datum nabytí 

právní moci tohoto rozhodnutí. 

(4) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 

agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností údaje 

v rozsahu 

a) název orgánu veřejné moci, který údaje o rozhodnutích nebo jiných úkonech orgánů veřejné 

moci, včetně veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy vydal, a identifikátor tohoto orgánu 

veřejné moci, 

b) číslo a název právního předpisu a označení jeho ustanovení, podle kterého bylo rozhodnutí 

vydáno, 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa pobytu, datum narození fyzické osoby ve formě 

referenční vazby na referenční údaj v základním registru obyvatel nebo obchodní firma nebo název, 

adresa sídla právnické osoby ve formě referenční vazby na referenční údaj v základním registru 

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, kterým právo nebo 

povinnost vznikly, 

d) název a kód agendy, při jejímž výkonu bylo rozhodnutí vydáno, 

e) vymezení práva nebo povinnosti subjektů podle písmene c), kterých se rozhodnutí týká, 

f) údaj, který je rozhodnutím přidělen orgánem veřejné moci, který rozhodnutí vydal, na základě 

zaevidování rozhodnutí v evidenci dokumentů, a 

g) datum nabytí právní moci, vykonatelnosti nebo jiných právních účinků rozhodnutí. 

 (5) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru 

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci údaje v rozsahu 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající fyzické osoby a zahraniční osoby, 

b) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu základního registru právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci a 

c) adresa místa pobytu v České republice ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na 

referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, popřípadě 

bydliště v zahraničí podnikající fyzické osoby a zahraniční osoby.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBNUJDYQM)



15 
 

 (6) Ministerstvo využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z evidence skutečných 

majitelů údaje o skutečném majiteli v rozsahu 

a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, 

b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno, 

c) státní příslušnost a 

d) údaj o 

1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé 

účasti v právnické osobě, 

2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, 

že je jejich příjemcem, anebo 

3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak. 

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel nebo 

v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, se 

využijí z informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, pouze pokud 

jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. 

(8) Z údajů podle odstavců 1 až 6 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, 

které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.    

Hlava IV 

Spolupráce v rámci Evropské unie 

§ 17 

(1) Ministerstvo uplatňuje připomínky za Českou republiku k zahraniční investici v jiném 

členském státě Evropské unie, pokud takový postup vyhodnotí jako důvodný. Do tohoto 

vyhodnocení a přípravy připomínek mohou být zapojeny orgány a osoby podle § 10 odst. 2. 

(2) Orgány a osoby podle § 10 odst. 2 navrhují ministerstvu uplatnění připomínek podle 

odstavce 1. Je-li tento návrh podán v návaznosti na oznámení podle odstavce 4, musí být podán ve 

lhůtě 10 dní ode dne, kdy bylo oznámení vydáno členským státem Evropské unie. 

(3) Ministerstvo bez zbytečného odkladu poskytuje orgánům a osobám podle § 10 odst. 2 

připomínky členských států Evropské unie a stanoviska Evropské komise, které obdrží. 
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(4) Ministerstvo bez zbytečného odkladu poskytuje orgánům a osobám podle § 10 odst. 2 

oznámení o prověřování zahraniční investice, která obdrží od jiných členských států Evropské unie, 

pokud takový postup vyhodnotí jako důvodný. 

(5) Ministerstvo oznamuje Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie 

zahájení řízení o prověření zahraniční investice. 

CELEX 32019R0452 

Hlava V 

Ochrana utajovaných a citlivých informací 

Spis 

§ 18 

(1) Dokumenty, které obsahují utajované informace nebo důvěrné informace podle nařízení 

(EU) 2019/452, se v řízení podle tohoto zákona uchovávají odděleně mimo spis. 

(2) Jsou-li některé z podkladů rozhodnutí podle tohoto zákona utajovanými informacemi 

nebo důvěrnými informacemi podle nařízení (EU) 2019/452, uvede se v odůvodnění rozhodnutí 

pouze odkaz na podklady pro vydání rozhodnutí a jejich stupeň utajení nebo informace o jejich 

důvěrnosti. Úvahy, kterými se ministerstvo řídilo při jejich hodnocení, a odůvodnění rozhodnutí se 

uvedou pouze v rozsahu, ve kterém nejsou utajovanými informacemi nebo důvěrnými informacemi 

ve smyslu nařízení (EU) 2019/452. 

CELEX 32019R0452 

§ 19 

(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 byly údaje obsahující toto tajemství odstraněny, případně dostatečně 

podrobný výpis, který tajemství neobsahuje. 

CELEX 32019R0452 

 (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 byly údaje obsahující toto tajemství odstraněny, případně 

pořídit z takových listin dostatečně podrobný výpis, který tajemství neobsahuje. Pokud tak neučiní, 
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má se za to, že jí předložené listiny obchodní, bankovní ani jiné obdobné zákonem chráněné 

tajemství neobsahují. 

§ 20 

Povinnost mlčenlivosti 
Osoby, které se v souvislosti s řízením nebo konzultací podle tohoto zákona dozvěděly 

o skutečnostech, které v zájmu ochrany bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného 

pořádku nebo v zájmu jiných osob a jiných členských států vyžadují, aby zůstaly utajeny, jsou 

povinny o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. 

CELEX 32019R0452 

§ 21 

Omezení přístupu k informacím 
Stanoviska a informace poskytované podle tohoto zákona, dokumenty obsahující důvěrné 

informace podle nařízení (EU) 2019/452 a dokumenty, které z těchto stanovisek a informací 

vycházejí, se neposkytují podle zákona upravujícího svobodný přístup k informacím. 

CELEX 32019R0452 

Hlava VI 

Soudní přezkum a výjimky z použití zákona 

Soudní řízení 

§ 22 

(1) V soudním řízení vedeném na základě žaloby proti rozhodnutí vydanému podle tohoto 

zákona předseda senátu rozhodne, že účastníku řízení umožní v nezbytném rozsahu přístup k části 

spisu, která obsahuje utajovanou informaci, 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 

vyžádá vyjádření orgánu, který utajovanou informaci poskytl.  

(2) Projednávání utajovaných informací, které byly podkladem pro rozhodnutí podle tohoto 

zákona, se provádí tak, aby byla šetřena povinnost zachovávat mlčenlivost o utajovaných 

informacích s tím, že o rozsahu osob, které se projednávání utajovaných informací zúčastní, 

rozhodne předseda senátu. 
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(3) Na důvěrné informace podle nařízení (EU) 2019/452 se v soudním řízení vedeném na 

základě žaloby proti rozhodnutí vydanému podle tohoto zákona obdobně použijí odstavce 1 a 2. 

CELEX 32019R0452 

§ 23 

(1) Dokazování se v soudním řízení vedeném na základě žaloby proti rozhodnutí vydanému 

podle tohoto zákona 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. Obdobně se postupuje také v případech, kdy se důkaz provádí jinak 

než výslechem. 

(2) Orgán, který informace poskytl, označí okolnosti podle odstavce 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. 

§ 24 

Výjimky z použití § 7 

(1) Pokud jde o zahraniční investici, která je uskutečňována  jako součást ozdravných 

postupů, opatření včasného zásahu nebo řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 

řešení krize na finančním trhu nebo která je naléhavě potřebná k odvrácení selhání cílové osoby, 

která je poskytovatelem finančních služeb, ustanovení § 7 se nepoužije.  

(2) V případě podle odstavce 1 může ministerstvo zahraniční investici prověřit z moci úřední 

podle § 8 odst. 1 písm. b). 

(3) Informaci, zda se jedná o situaci podle odstavce 1, poskytne ministerstvu se souhlasem 

cílové osoby Česká národní banka. Tuto informaci poskytne Česká národní banka rovněž 

zahraničnímu investorovi. 

(4) Stane-li se zahraniční investice podle § 8 poté, co bylo zahájeno její uskutečňování, 

zahraniční investicí podle § 7, použije se na její prověření § 8 obdobně. 
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Hlava VII 

Přestupky 

§ 25 

 (1) Zahraniční investor se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím o zákazu dalšího trvání zahraniční investice,  

b) neplní podmínky uložené rozhodnutím o podmínečném povolení zahraniční investice nebo 

rozhodnutím o podmínečné přípustnosti zahraniční investice,  

c) uskuteční zahraniční investici podle § 7, aniž by podal žádost o povolení zahraniční investice, 

nebo 

d) nepodá návrh na konzultaci v případě, že je cílová osoba držitelem licence pro celoplošné 

rozhlasové nebo televizní vysílání nebo vydavatelem periodického tisku se souhrnným minimálním 

průměrným tištěným nákladem 100 000 výtisků za den za poslední kalendářní rok. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu až do 2 % z celkového 

čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za poslední ukončené účetní období, nebo od 

100 000 Kč do 100 000 000 Kč, jestliže výši celkového čistého obratu dosaženého zahraničním 

investorem za poslední ukončené účetní období nelze zjistit. Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) 

a d) lze uložit pokutu až do 1 % z celkového čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za 

poslední ukončené účetní období, nebo od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč, jestliže výši celkového 

čistého obratu dosaženého zahraničním investorem za poslední ukončené účetní období nelze zjistit. 

§ 26 

Přestupky podle § 25 projednává ministerstvo. 

Hlava VIII 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

§ 27 

 (1) Tento zákon se s výjimkou § 4 a § 17 odst. 3 a 4 nepoužije na zahraniční investice 

dokončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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(2) Předávání informací zpravodajskými službami se řídí zákonem o zpravodajských 

službách7). 

(3) Ministerstvo může využívat stanoviska a informace získané na základě tohoto zákona 

pouze pro potřeby výkonu působnosti podle tohoto zákona. Orgány a osoby podle § 11 odst. 1 

mohou označit stanovisko nebo informace jako stanovisko nebo informace, jejichž zneužitím by 

mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti České republiky nebo vnitřního či veřejného pořádku. Další 

nakládání s takto označeným stanoviskem nebo informacemi je možné pouze se souhlasem tohoto 

orgánu nebo této osoby, a to včetně přístupu cizího státu nebo mezinárodní organizace či instituce 

k označenému stanovisku nebo informacím. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 

§ 28 

V § 13 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 

272/1996 Sb., zákona č. 47/2002 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb., se za písmeno c) vkládá nové 

písmeno d), které zní: 

„d) prověřování zahraničních investic,“. 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h). 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu 

§ 29 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 

285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 

č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona 

č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona 

 
7) § 8 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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č. 166/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona 

č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona 

č. 94/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto: 

1. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní: 

„o) Ministerstvu průmyslu a obchodu při provádění řízení o prověření zahraniční investice podle 

zákona upravujícího prověřování zahraničních investic.“. 

2. V § 39 odst. 4 úvodní části ustanovení se text „n)“ nahrazuje textem „o)“. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

§ 30 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první § 6 odst. 2 a § 17 odst. 3 a 4, která nabývají 

účinnosti dnem 11. října 2020. 

CELEX 32019R0452 
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Poznámka 

 

Článek 1 Předmět a oblast působnosti 
 
1. Toto nařízení stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních 

investic směřujících do Unie členskými státy z důvodu bezpečnosti nebo 

veřejného pořádku a pro mechanismus spolupráce mezi členskými státy 

navzájem, jakož i mezi členskými státy a Komisí, pokud jde o přímé 

zahraniční investice, které mohou mít vliv na bezpečnost nebo veřejný 

pořádek. Stanoví rovněž možnost, aby Komise k takovým investicím 

vydávala stanoviska.  
 
2. Tímto nařízením není dotčena výhradní odpovědnost každého 

členského státu za národní bezpečnost, jak stanoví čl. 4 odst. 2 Smlouvy 

o EU, ani právo každého členského státu chránit podstatné zájmy své 

bezpečnosti v souladu s článkem 346 Smlouvy o fungování EU.  
 
3. Toto nařízení nijak neomezuje právo každého členského státu 

rozhodnout, zda konkrétní přímou zahraniční investici v rámci tohoto 

nařízení prověří, či nikoli. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NA  

Článek 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 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;  
 
3) „prověřováním“ postup umožňující posuzovat, šetřit, povolit, 

podmínit, zakázat nebo zrušit přímé zahraniční investice;  
 
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;  
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NA  
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5) „prověřovanou přímou zahraniční investicí“ přímá zahraniční 

investice formálně posuzovaná nebo šetřená v rámci prověřovacího 

mechanismu;  
 
6) „rozhodnutím v rámci prověřovacího mechanismu“ opatření přijaté 

při uplatňování prověřovacího mechanismu;  
 
7) „podnikem ze třetí země“ podnik založený nebo jinak zřízený podle 

právních předpisů třetí země. 
Čl. 3 odst. 1 - 4 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. 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.  
 
4. Důvěrné informace, včetně obchodně citlivých informací, poskytnuté 

členskému státu provádějícímu prověřování jsou chráněny.  

9679   NA  

Čl. 3 odst. 5 5. Zahraniční investoři a dotčené podniky jsou oprávněni podat opravný 

prostředek proti rozhodnutím v rámci prověřovacího mechanismu 

vydaným vnitrostátními orgány. 

150/2002 § 4 odst. 1 (1) Soudy ve správním soudnictví rozhodují o 
a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy 

orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož 

i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim 

bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 

právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen "správní orgán"), 
b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, 
c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, 
d) kompetenčních žalobách. 

DAD  

  150/2002 § 5 Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, lze se ve správním 

soudnictví domáhat ochrany práv jen na návrh a po vyčerpání řádných 

opravných prostředků, připouští-li je zvláštní zákon. 

  

  500/2004 § 80 (1) Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, 

nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, 

jakmile se o tom dozví. 
(2) Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, 
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nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 

se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci 

úřední. 
(3) Opatření proti nečinnosti může nadřízený správní orgán učinit i v 

případě, kdy je z okolností zjevné, že věcně a místně příslušný správní 

orgán nedodrží lhůtu stanovenou pro vydání rozhodnutí o žádosti nebo 

zahájit řízení z moci úřední anebo v řízení řádně pokračovat. Po uplynutí 

lhůt pro vydání rozhodnutí může žádost o uplatnění opatření proti 

nečinnosti podat účastník. 
(4) Nadřízený správní orgán může 
a) přikázat nečinnému správnímu orgánu, aby ve stanovené lhůtě učinil 

potřebná opatření ke zjednání nápravy nebo vydal rozhodnutí, 
b) usnesením převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního 

orgánu, 
c) usnesením pověřit jiný správní orgán ve svém správním obvodu 

vedením řízení, nebo 
d) usnesením přiměřeně prodloužit zákonnou lhůtu pro vydání 

rozhodnutí, lze-li důvodně předpokládat, že správní orgán v prodloužené 

lhůtě vydá rozhodnutí ve věci, a je-li takový postup pro účastníky 

výhodnější; přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3. 
(5) Postup uvedený v odstavci 4 písm. b) a c) nelze použít vůči orgánům 

územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti. 
(6) Usnesení podle odstavce 4 se oznamuje správním orgánům 

uvedeným v odstavci 4 písm. b) až d) a účastníkům uvedeným v § 27 

odst. 1; ostatní účastníci se o něm vyrozumí veřejnou vyhláškou. 

Usnesení nadřízený správní orgán vydá i v případě, že žádosti účastníka 

podle odstavce 3 věty druhé nevyhoví; toto usnesení se oznamuje pouze 

tomuto účastníkovi; proti tomuto usnesení se nelze odvolat. 
  500/2004 § 81 (1) Účastník může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon 

nestanoví jinak. 
(2) Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení 

rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal. 
(3) Jestliže odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu. 
(4) Statutární orgán právnické osoby má právo podat odvolání proti 

rozhodnutí, jímž má být omezena způsobilost právnické osoby 

samostatně jednat před správním orgánem, i když je toto rozhodnutí 

předběžně vykonatelné. 

  

  500/2004 § 100 (1) Řízení před správním orgánem ukončené pravomocným 

rozhodnutím ve věci se na žádost účastníka obnoví, jestliže 
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly 

v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, 

nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly 

nepravdivými, nebo 
b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, 
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat 

jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování. 
(2) Účastník může podat žádost o obnovu řízení u kteréhokoliv 

správního orgánu, který ve věci rozhodoval, a to do 3 měsíců ode dne, 

kdy se o důvodu obnovy řízení dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode 

dne právní moci rozhodnutí. Obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo 

mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení. O obnově řízení 

rozhoduje správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni. 
(3) Ve tříleté lhůtě od právní moci rozhodnutí může o obnově řízení z 

moci úřední rozhodnout též správní orgán, který ve věci rozhodl v 

posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 

1 a jestliže je na novém řízení veřejný zájem; do konce uvedené lhůty 

musí být rozhodnutí o obnově řízení vydáno. 
(4) O obnově řízení rozhodne příslušný správní orgán z moci úřední též 

v případě, že rozhodnutí bylo dosaženo trestným činem. Lhůta podle 

odstavce 3 začíná běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci 

rozsudku. 
(5) Na obnovu řízení se obdobně užije ustanovení § 94 odst. 4 a 5. 
(6) Žádosti o obnovu řízení se přizná odkladný účinek, jestliže hrozí 

vážná újma účastníkovi nebo veřejnému zájmu. Rozhodnutí, jímž bylo 

řízení obnoveno, má odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí 

nebylo dosud vykonáno, ledaže správní orgán v rozhodnutí odkladný 

účinek vyloučil z důvodů uvedených v § 85 odst. 2 nebo ledaže 

vykonatelnost nebo jiné účinky rozhodnutí již zanikly podle zvláštního 

zákona. Rozhodnutí, jímž se žádost o obnovu řízení zamítá, se oznamuje 

pouze žadateli; ten proti němu může podat odvolání. 
  9679     
Čl 3 odst. 6 a 7 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.  
 
7. Členské státy oznámí Komisi do 10. května 2019 své stávající 

prověřovací mechanismy. Členské státy oznámí Komisi jakýkoli nově 

přijatý prověřovací mechanismus nebo jakoukoli změnu stávajícího 

prověřovacího mechanismu do 30 dní od jejich vstupu v platnost. 

9679   NA  

Čl. 3 odst. 8 8. Do tří měsíců od obdržení oznámení uvedených v odstavci 7 zveřejní 

Komise seznam prověřovacích mechanismů členských států. Komise 

tento seznam pravidelně aktualizuje. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Čl. 4 odst. 1 
písm. a) a b) 

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 

9679   NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

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; 

Čl. 4 odst. 2 2. Při určování toho, zda přímá zahraniční investice může mít vliv na 

bezpečnost nebo veřejný pořádek, mohou členské státy a Komise vzít 

rovněž v úvahu zejména:  
 
a) zda je daný zahraniční investor přímo či nepřímo ovládán vládou třetí 

země, včetně státních subjektů nebo ozbrojených sil, a to i 

prostřednictvím vlastnické struktury nebo významného financování;  
 
b) zda již byl daný zahraniční investor zapojen do činností ovlivňujících 

bezpečnost nebo veřejný pořádek v některém členském státě; nebo  
 
c) zda existuje vážné riziko, že je daný zahraniční investor zapojen do 

protiprávní nebo trestné činnosti. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je fakultativní povahy 

a Česká republika možnosti dané tímto ustanovením nevyužívá. 
NA  

Čl. 5 odst. 1 a 2 Výroční zprávy 
 
1. Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi 

výroční zprávu za předchozí kalendářní rok, která obsahuje souhrnné 

informace o přímých zahraničních investicích, které byly 

uskutečněny na jejich území, na základě informací, které mají 

k dispozici, a souhrnné informace o žádostech obdržených od jiných 

členských států podle čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 5.  
 
2. Za každé vykazované období poskytnou členské státy, které 

zavedly prověřovací mechanismy, kromě informací podle odstavce 

1, souhrnné informace o uplatňování svých prověřovacích 

mechanismů.  

9679   NA  

Čl. 5 odst. 3 a 4 3. Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu 

o provádění tohoto nařízení. Tato zpráva se zveřejní.  
  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 
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Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 
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Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
4. Evropský parlament může pozvat Komisi na schůzi svého 

příslušného výboru, aby představila a objasnila systémové otázky 

spojené s prováděním tohoto nařízení. 

unie, zejména Evropské komise. Ustanovení také obecným způsobem 

upravuje spolupráci mezi členskými státy (Českou republikou) a 

Evropskou komisí (předkládání výročních zpráv). 

Čl. 6 odst. 1 a 2 Mechanismus spolupráce v souvislosti s prověřovanými přímými 

zahraničními investicemi 
 
1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům každou 

přímou zahraniční investici na svém území, jež je předmětem 

prověřování, tak, že co nejdříve poskytnou informace uvedené v čl. 

9 odst. 2 tohoto nařízení. Součástí tohoto oznámení může být 

seznam členských států, u nichž se zdá, že jejich bezpečnost nebo 

veřejný pořádek mohou být investicí ovlivněny. Ve svém oznámení 

se členský stát provádějící prověřování v relevantních případech 

vynasnaží uvést, zda prověřovaná přímá zahraniční investice může 
podle jeho názoru spadat do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 

139/2004.  
 
2. Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice 

prověřovaná v jiném členském státě může mít vliv na jeho 

bezpečnost nebo veřejný pořádek, nebo má-li informace relevantní 

pro toto prověřován, může členskému státu provádějícímu 

prověřování poskytnout připomínky. Tyto připomínky zašle členský 

stát uplatňující připomínky zároveň Komisi. Komise oznámí 

skutečnost, že byly poskytnuty připomínky, ostatním členským 

státům.  

9679   NA  

Čl. 6 odst. 3 3. Domnívá-li se Komise, že prověřovaná přímá zahraniční investice 

může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek ve více než 

jednom členském státě, nebo má-li ohledně této přímé zahraniční 

investice relevantní informace, může vydat stanovisko určené 

členskému státu provádějícímu prověřování. Komise může vydat 

stanovisko bez ohledu na to, zda jiné členské státy poskytly 

připomínky. Komise může vydat stanovisko v návaznosti na 

připomínky jiných členských států. Komise vydá toto stanovisko 

v odůvodněných případech poté, co nejméně jedna třetina členských 

států usoudí, že přímá zahraniční investice může mít vliv na jejich 

bezpečnost nebo veřejný pořádek. Komise oznámí skutečnost, že 

bylo vydáno stanovisko, ostatním členským státům.  

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Čl. 6. odst. 4 4. Členský stát, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční 

investice na jeho území může mít vliv na jeho bezpečnost nebo 

veřejný pořádek, může požádat Komisi o vydání stanoviska nebo 

9679   NA  
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Poznámka 

 

jiné členské státy o poskytnutí připomínek.   
Čl. 6 odst. 5 5. Připomínky podle odstavce 2 a stanoviska podle odstavce 3 musí 

být řádně odůvodněny.  
  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je přímo použitelné, 

zajištění jeho náležité vnitrostátní aplikovatelnosti je provedeno 

prostřednictvím adaptace souvisejícího ustanovení čl. 6 odst. 1.  

NA  

Čl. 6 odst. 6 - 8 6. Do 15 kalendářních dní od obdržení informací podle odstavce 1 

oznámí ostatní členské státy členskému státu provádějícímu 

prověřování svůj záměr poskytnout připomínky podle odstavce 2 

nebo mu Komise oznámí svůj záměr vydat stanovisko podle 

odstavce 3. Součástí tohoto oznámení může být žádost o doplňující 

informace k informacím podle odstavce 1. Žádost o doplňující 

informace musí být řádně odůvodněna, omezovat se na informace 

nezbytné k poskytnutí připomínek podle odstavce 2 nebo k vydání 

stanoviska podle odstavce 3, musí být přiměřená svému účelu a 

nesmí pro členský stát provádějící prověřování představovat 

nepřiměřenou zátěž. Žádosti o informace i odpovědi členských států 

na ně se zároveň zašlou Komisi.  
 
7. Připomínky uvedené v odstavci 2 nebo stanoviska uvedená 

v odstavci 3 jsou určeny členskému státu provádějícímu prověřování 

a musí mu být zaslány v přiměřené lhůtě a v každém případě 

nejpozději 35 kalendářních dní od obdržení informací podle 

odstavce 1. 
 
8. Ve výjimečných případech, kdy se členský stát provádějící 

prověřování domnívá, že jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek 

vyžadují přijetí okamžitého opatření, oznámí ostatním členským státům 

a Komisi svůj záměr vydat rozhodnutí v rámci prověřovacího 

mechanismu před uplynutím lhůt podle odstavce 7 a potřebu přijetí 

okamžitých opatření řádně odůvodní. Ostatní členské státy se vynasnaží 

urychleně poskytnout své připomínky a Komise vydat své stanovisko. 
 

9679   NA  

Čl. 6 odst. 9 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. 

9679   DAD  

  500/2004 § 50 (1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy 

účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední 

činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné 

moci, jakož i skutečnosti obecně známé. 
(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to 

nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán 

připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento 

účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu 

orgánu veškerou potřebnou součinnost. 
(3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro 

ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední 

uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny 

rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má 

být povinnost uložena. 
(4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán 

závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své 

úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně 

toho, co uvedli účastníci. 
Čl. 6 odst. 10 10. Spolupráce podle tohoto článku probíhá prostřednictvím kontaktních 

míst zřízených podle článku 11. 
  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je přímo použitelné a  

obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy (Českou 

republikou) a Evropskou komisí a mezi členskými státy navzájem. 

NA  

Čl. 7 odst. 1 Mechanismus spolupráce v souvislosti s neprověřovanými přímými 

zahraničními investicemi 
 
1. Domnívá-li se členský stát, že přímá zahraniční investice plánovaná 

nebo dokončená v jiném členském státě, která v daném členském státě 

není prověřována, může mít vliv na jeho bezpečnost nebo veřejný 

pořádek, nebo má-li ohledně této přímé zahraniční investice relevantní 

informace, může tomuto jinému členskému státu poskytnout 

připomínky. Tyto připomínky zašle členský stát uplatňující připomínky 

zároveň Komisi. Komise oznámí skutečnost, že byly poskytnuty 

připomínky, ostatním členským státům.  

9679   NA  

Čl. 7 odst. 2 2. Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice plánovaná nebo 

dokončená v některém členském státě, která v daném členském státě 

není prověřována, může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek ve 

více než jednom členském státě, nebo má-li ohledně této přímé 

zahraniční investice relevantní informace, může vydat stanovisko určené 

členskému státu, v němž je daná přímá zahraniční investice plánována 

nebo byla dokončena. Komise může vydat stanovisko bez ohledu na to, 

zda jiné členské státy poskytly připomínky. Komise může vydat 

stanovisko v návaznosti na připomínky jiných členských států. Komise 
vydá toto stanovisko v odůvodněných případech poté, co nejméně jedna 

třetina členských států usoudí, že přímá zahraniční investice může mít 

vliv na jejich bezpečnost nebo veřejný pořádek. Komise oznámí 

skutečnost, že bylo vydáno stanovisko, ostatním členským státům 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Čl. 7 odst. 3 3. Členský stát, který se důvodně domnívá, že přímá zahraniční investice 

na jeho území může mít vliv na jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek, 

může požádat Komisi o vydání stanoviska nebo jiné členské státy o 

poskytnutí připomínek.  
 
  

9679   NA  
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Čl. 7 odst. 4 4. Připomínky podle odstavce 1 a stanoviska podle odstavce 2 musí být 

řádně odůvodněny.  
  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je přímo použitelné, 

zajištění jeho náležité vnitrostátní aplikovatelnosti je provedeno 

prostřednictvím adaptace souvisejícího ustanovení čl. 7 odst. 1. 

NA  

Čl. 7 odst. 5 a 6 5. Domnívá-li se členský stát nebo Komise, že neprověřovaná přímá 

zahraniční investice může mít vliv na bezpečnost nebo veřejný pořádek, 

jak je uvedeno v odstavci 1 nebo 2, může požádat členský stát, v němž je 

přímá zahraniční investice plánována nebo byla dokončena, o informace 

podle článku 9. Žádost o informace musí být řádně odůvodněna, 

omezovat se na informace nezbytné k poskytnutí připomínek podle 

odstavce 1 nebo k vydání stanoviska podle odstavce 2, musí být 

přiměřená svému účelu a nesmí pro členský stát, v němž je přímá 

zahraniční investice plánována nebo byla dokončena, představovat 

nepřiměřenou zátěž. Žádosti o informace i odpovědi členských států na 

ně se zároveň zašlou Komisi.  
 
6. Připomínky uvedené v odstavci 1 nebo stanoviska uvedená v odstavci 
2 jsou určeny členskému státu, v němž je přímá zahraniční investice 

plánována nebo byla dokončena, a musí být zaslány v přiměřené lhůtě a 

v každém případě nejpozději 35 kalendářních dní od obdržení informací 

podle odstavce 5 nebo oznámení podle čl. 9 odst. 5. V případech, kdy 

stanovisko Komise následuje po připomínkách jiných členských států, 

má Komise na jeho vydání dalších 15 kalendářních dní. 
 
 

9679   NA  

Čl. 7 odst. 7 7. Členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo 

byla dokončena, náležitě zohlední připomínky ostatních členských 

států a stanovisko Komise. 

9679   DAD  

  500/2004 § 42 Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z 

moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán 

povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení 

zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, 

popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení 

správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle 

§ 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1. 

  

  500/2004 § 50 (1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy 

účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední 

činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné 

moci, jakož i skutečnosti obecně známé. 
(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to 

nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán 

připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento 

účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při 

opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu 

orgánu veškerou potřebnou součinnost. 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

(3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro 

ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední 

uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny 

rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má 

být povinnost uložena. 
(4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán 

závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své 

úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně 

toho, co uvedli účastníci. 
Čl. 7 odst. 8 - 10 8. Členské státy mohou poskytnout připomínky podle odstavce 1 a 

Komise může vydat stanovisko podle odstavce 2 nejpozději 15 

měsíců poté, co byla daná přímá zahraniční investice dokončena.  
 
9. Spolupráce podle tohoto článku probíhá prostřednictvím 

kontaktních míst zřízených podle článku 11.  
 
10. Tento článek se nepoužije na přímé zahraniční investice 

dokončené přede dnem 10. dubna 2019. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je přímo použitelné a  
obecným způsobem upravuje spolupráci mezi členskými státy (Českou 

republikou) a Evropskou komisí a mezi členskými státy navzájem. 

NA  

Čl. 8 odst. 1 Přímé zahraniční investice, které mohou mít vliv na projekty či 

programy v zájmu Unie 
 
1. Domnívá-li se Komise, že přímá zahraniční investice může mít z 

důvodu bezpečnosti nebo veřejného pořádku vliv na projekty nebo 

programy v zájmu Unie, může vydat stanovisko určené členskému státu, 

v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo byla dokončena.  
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Čl. 8 odst. 2 

písm. a) 
2. Postupy stanovené v článcích 6 a 7 se použijí obdobně s těmito 

úpravami:  
 
a) v rámci oznámení podle čl. 6 odst. 1 nebo připomínek podle čl. 6 odst. 

2 a čl. 7 odst. 1 může členský stát uvést, zda se domnívá, že přímá 

zahraniční investice může mít vliv na projekty a programy v zájmu 

Unie;  

9679   NA  

Čl 8 odst. 2 písm- 
b) 

2. Postupy stanovené v článcích 6 a 7 se použijí obdobně s těmito 

úpravami:  
 
b) stanovisko Komise se zašle ostatním členským státům;  

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Čl. 8 odst. 2 

písm. c) 
2. Postupy stanovené v článcích 6 a 7 se použijí obdobně s těmito 

úpravami:  
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.  

9679   DAD  

  500/2004 § 42 Správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z   
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán 

povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení 

zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, 

popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu. Sdělení 

správní orgán nezasílá, postupuje-li vůči tomu, kdo podal podnět, podle 

§ 46 odst. 1 nebo § 47 odst. 1. 
  500/2004 § 50 (1) Podklady pro vydání rozhodnutí mohou být zejména návrhy 

účastníků, důkazy, skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední 

činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné 

moci, jakož i skutečnosti obecně známé. 
(2) Podklady pro vydání rozhodnutí opatřuje správní orgán. Jestliže to 

nemůže ohrozit účel řízení, může na požádání účastníka správní orgán 

připustit, aby za něj podklady pro vydání rozhodnutí opatřil tento 

účastník. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, jsou účastníci povinni při 

opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí poskytovat správnímu 

orgánu veškerou potřebnou součinnost. 
(3) Správní orgán je povinen zjistit všechny okolnosti důležité pro 

ochranu veřejného zájmu. V řízení, v němž má být z moci úřední 

uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny 

rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má 

být povinnost uložena. 
(4) Pokud zákon nestanoví, že některý podklad je pro správní orgán 

závazný, hodnotí správní orgán podklady, zejména důkazy, podle své 

úvahy; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo, včetně 

toho, co uvedli účastníci. 

  

Čl. 8 odst. 3 3. Pro účely tohoto článku patří k projektům nebo programům v zájmu 

Unie ty, které jsou v podstatné výši nebo z významné části financovány 

z prostředků Unie, nebo ty, na které se vztahuje právo Unie týkající se 

kritické infrastruktury, kritických technologií nebo kritických vstupů, jež 

jsou zásadní pro bezpečnost nebo veřejný pořádek. Seznam projektů 

nebo programů v zájmu Unie je uveden v příloze.  

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NA  

Čl. 8 odst. 4 4. Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 16, 

kterými se aktualizuje seznam projektů a programů v zájmu Unie. 
  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Čl. 9 odst. 1 a 2 Požadavky na informace 
 
1. Členské státy zajistí, aby informace, které byly oznámeny podle čl. 6 

odst. 1 nebo o které Komise a ostatní členské státy požádaly podle čl. 6 

odst. 6 a čl. 7 odst. 5, byly Komisi a žádajícím členským státům 

poskytnuty bez zbytečného odkladu.  
 
2. Informace podle odstavce 1 zahrnují:  
 
a) vlastnickou strukturu zahraničního investora a podniku, v němž je 

9679   NA  
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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.  
Čl. 9 odst. 3 - 5 3. K informacím uvedeným v odstavcích 1 a 2 se členské státy 

vynasnaží žádajícím členským státům a Komisi poskytnout bez 
zbytečného odkladu veškeré doplňující informace, jsou-li k dispozici. 
 
4. Členský stát, v němž je přímá zahraniční investice plánována nebo 

byla dokončena, může o poskytnutí informací uvedených v odstavci 2 

požádat zahraničního investora nebo podnik, v němž je přímá zahraniční 

investice plánována nebo byla dokončena. Zahraniční investor nebo 

dotčený podnik poskytne požadované informace bez zbytečného 

odkladu.  
 
5. Členský stát bezodkladně uvědomí Komisi a ostatní dotčené členské 

státy, pokud za výjimečných okolností není i přes své veškeré úsilí 

schopen informace uvedené v odstavci 1 získat. Tento členský stát ve 

svém oznámení náležitě zdůvodní, proč požadované informace 

neposkytl, a popíše veškeré úsilí vynaložené na jejich získání, včetně 

žádosti podle odstavce 4. Není-li poskytnuta žádná informace, může 

jakákoli připomínka poskytnutá jiným členským státem nebo jakékoli 

stanovisko vydané Komisí vycházet z informací, které mají k dispozici. 

9679   NA  

Čl. 10 odst. 1 Důvěrnost předávaných informací 
 
1. Informace obdržené v důsledku uplatňování tohoto nařízení se použijí 

pouze k účelům, ke kterým byly vyžádány.  

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je přímo použitelné, 

zajištění náležité vnitrostátní aplikovatelnosti je provedeno 

prostřednictvím adaptace souvisejícího ustanovení čl. 10 odst. 2. 

NA  

Čl. 10 odst. 2 a 3 2. Členské státy a Komise zajistí ochranu důvěrných informací 

získaných při uplatňování tohoto nařízení v souladu s unijním a 

příslušným vnitrostátním právem.  

9679   NA  
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Název: 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 
Schválil (jméno+datum): Mgr. Ota Šimák, 9. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
3. Členské státy a Komise zajistí, aby u utajovaných informací 

poskytovaných nebo vyměňovaných podle tohoto nařízení nebyl jejich 

stupeň utajení snížen ani, aby nebyly odtajněny, bez předchozího 

písemného souhlasu původce. 
Čl. 11 odst. 1 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.  

9679   NA  

ČL. 11 odst. 2 2. Na podporu přímé spolupráce a výměny informací mezi 

kontaktními místy poskytne Komise zabezpečený a zašifrovaný 

systém. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Článek 12 Skupina odborníků pro prověřování přímých zahraničních investic 

do Evropské unie 
 
Skupina odborníků pro prověřování přímých zahraničních investic do 

Evropské unie, jež poskytuje Komisi poradenství a odborná posouzení, 

se nadále zabývá problematikou související s prověřováním přímých 

zahraničních investic, sdílí osvědčené postupy a získané poznatky a 

uskutečňuje výměny názorů na trendy a otázky společného zájmu v 

oblasti přímých zahraničních investic. Komise rovněž zváží, zda si 

vyžádá poradenství ze strany této skupiny k systémovým otázkám 

týkajícím se provádění tohoto nařízení.  
 
Jednání v rámci této skupiny jsou důvěrná. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Část ustanovení má 

proklamativní, deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá 

žádné bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, 

ani do kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem 

veřejné správy. Část ustanovení se netýká členských států Evropské 

unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské unie, zejména 

Evropské komise. 

NA  

Článek 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. 

9679   NA  

Článek 14 Zpracovávání osobních údajů 
 
1. Veškeré zpracovávání osobních údajů podle tohoto nařízení se 

provádí v souladu s nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725, a to 

pouze v rozsahu nezbytném k prověřování přímých zahraničních 

investic členskými státy a k zajištění efektivity spolupráce podle tohoto 
nařízení. 
 
2. Osobní údaje související s prováděním tohoto nařízení se uchovávají 

pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly 

shromážděny. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení je přímo použitelné a 

zajištění jeho náležité aplikovatelnosti nevyžaduje přijetí 

implementačního opaření.  
 

NA  

Čl. 15 odst. 1 Hodnocení 9679   NA  
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Název: 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 
Schválil (jméno+datum): Mgr. Ota Šimák, 9. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

 
1. Do 12. října 2023 a poté každých pět let Komise zhodnotí fungování a 

efektivitu tohoto nařízení a předloží zprávu Evropskému parlamentu a 

Radě. Členské státy se do tohoto procesu zapojí, a pokud je to nutné, 

poskytnou Komisi doplňující informace pro vypracování uvedené 

zprávy.  
Čl. 15 odst. 2 2. Doporučí-li zpráva změny tohoto nařízení, může k ní být připojen 

příslušný legislativní návrh. 
  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Článek 16 Výkon přenesené pravomoci 
 
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku.  
 
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 8 odst. 4 

je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 10. dubna 2019.  
 
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené 

v čl. 8 odst. 4 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 

dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 

platných aktů v přenesené pravomoci.  
 
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se 

zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 

2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.  
 
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a Radě.  
 
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 8 odst. 4 vstoupí v 

platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada 

nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení se netýká členských 

států Evropské unie, ale upravuje pravomoce / postupy orgánů Evropské 

unie, zejména Evropské komise. 

NA  

Článek 17 Vstup v platnost 
 
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie.  
 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení zčásti upravuje  
postupy orgánů Evropské unie, zčásti má proklamativní, deklaratorní či 

jiný obecný soft law charakter. 

NA  
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Název: 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 
Schválil (jméno+datum): Mgr. Ota Šimák, 9. 4. 2020 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 
Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 
Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 
Poznámka 

 

Toto nařízení se použije ode dne 11. října 2020. 
 
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve 

všech členských státech. 
Příloha Seznam projektů nebo programů v zájmu Unie podle čl. 8 odst. 3   Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NA  

Prohlášení 

Komise 
Prohlášení Komise 
 
V návaznosti na žádost Evropského parlamentu se Evropská komise 

zavazuje:  
 
— sdílet s Evropským parlamentem standardizované formuláře, které 

Evropská komise připraví s cílem usnadnit členským státům plnění 

povinností podávat každoročně zprávy podle článku 5 nařízení, jakmile 

budou tyto formuláře dokončeny, a  
 
— sdílet s Evropským parlamentem tyto standardizované formuláře 

každý rok souběžně s předkládáním výroční zprávy Evropskému 

parlamentu a Radě v souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení. 

  Nerelevantní z hlediska implementace. Ustanovení má proklamativní, 

deklaratorní či jiný obecný soft law charakter a nemá žádné 

bezprostřední dopady do práv fyzických nebo právnických osob, ani do 

kompetencí orgánů veřejné moci nebo osob pověřených výkonem veřejné 

správy. 

NA  

 
 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 
 

CITLIVÉ 
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.  150/2002 Zákon č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní 1.1.2003 
2.  500/2004 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 1.1.2006 

 
 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 
Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 
přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  9679 MPO Návrh zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů 19. 04. 2019 14. 08. 2019 01. 07. 2020 
2.        
3.        
4.        
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5.        
 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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