
 

 

  

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne dd.mm.2020 1 

o žádosti o povolení a o návrhu na konzultaci v souvislosti s prověřováním 

zahraniční investice 
 

Vláda nařizuje k provedení § 9 odst. 4 zákona č. …/2020 Sb., o prověřování 

zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů: 

 

§ 1 

Vzor formuláře žádosti o povolení a návrhu na konzultaci je uveden v příloze k tomuto 

nařízení. 

 

§ 2 

Účinnost 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 

 

 
Předseda vlády 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy2 

(vlastnoruční podpis3) 

  

 
1 Uvede se datum schůze vlády, na níž bylo nařízení vlády vládou schváleno. 
2 Jméno předsedy vlády a ministra se strojem nevypisuje. 
3 Podepisuje-li v listinné podobě za předsedu vlády nebo jiného příslušníka člena vlády jiný člen vlády, 

postupuje se obdobně jako u návrhu zákona. 
4 V elektronické podobě se uvede titul a příjmení osoby, která nařízení vlády podepsala, a připojí se 

doložka „v.r.“, před níž se čárka nepíše, není-li za příjmením uveden titul. Podepisuje-li za předsedu 
vlády nebo jiného příslušného člena vlády jiný člen vlády, postupuje se obdobně jako u návrhu zákona. 
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Příloha 
 

Formulář pro podání žádosti o povolení zahraniční investice nebo návrhu na 

konzultaci 
 

1. Informace o zahraničním investorovi 
a) Identifikace zahraničního investora 

Vyplňte, je-li zahraničním investorem  

• právnická osoba nebo 

• svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v obdobném postavení, jde-li 

o právnickou osobu: 

obchodní firma nebo název a 
sídlo  
právo, podle něhož byla 
právnická osoba založena  
identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno  
jméno, adresa místa pobytu, 
popř. také bydliště, liší-li se od 
adresy místa pobytu, telefonní 
číslo, adresa elektronické 
pošty a datum a místo 
narození členů statutárních a 
dozorčích orgánů nebo jiných 
orgánů obchodního vedení  
informace o vlastnické 
struktuře vč. názvu/jména, 
sídla/adresy, příp. země sídla:  
- konečného investora, 
- toho, kdo zahraničního 
investora ovládá, vč. výše jeho 
podílu; 
změny těchto skutečností za 
poslední rok  
(je možno poskytnout 
samostatně jako přílohu 
formuláře)  
kontaktní osoba pro další 
komunikaci, vč. uvedení 
adresy, telefonního čísla a 
adresy elektronické pošty  

 

Vyplňte, je-li zahraničním investorem  

• fyzická osoba nebo 

• svěřenský správce svěřenského fondu nebo osoba v obdobném postavení, jde-li 

o fyzickou osobu: 

jméno  

adresa sídla  
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místo pobytu, popř. také 
bydliště, liší-li se od místa 
pobytu  
identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno  
kontaktní osoba pro další 
komunikaci, vč. uvedení 
adresy, telefonního čísla a 
adresy elektronické pošty  

 

b) Informace o činnosti zahraničního investora 

informace o vyráběných 
výrobcích nebo poskytovaných 
službách  
informace o obchodní a 
podnikatelské činnosti vč.:  
- kódu ekonomické činnosti 
podle klasifikace NACE,  
- celkového čistého ročního 
obratu za poslední ukončené 
účetní období (v EUR), 
- celkového počtu 
zaměstnanců,  
- identifikace akcií na burzách 
v zemích, kde jsou kótovány  
informace o oborové regulaci a 
zvláštní zákonné regulaci 
v zemi sídla, pokud na jejím 
základě zahraniční investor 
obdržel povolení pro své 
podnikání  
členské státy EU, ve kterých je 
vykonávána podnikatelská 
činnost vč. názvů dceřiných 
společností a poboček  

 

2. Identifikace cílové osoby nebo cílové věci, do které směřuje zahraniční investice 

obchodní firma nebo název a 
sídlo cílové osoby nebo název 
a adresa cílové věci  
identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno  

 
3. Informace o cílové osobě nebo cílové věci, do které směřuje zahraniční investice 
a) Informace o vlastnické struktuře cílové osoby nebo vlastníka cílové věci 

informace o vlastnické 
struktuře před uskutečněním 
zahraniční investice vč.  
názvu/jména, sídla/adresy, 
příp. země sídla:  
- konečného investora a,  
- toho, kdo cílovou osobu nebo 
vlastníka cílové věci ovládá vč. 
výše jeho podílu  
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(je možno poskytnout 
samostatně jako přílohu 
formuláře) 

země, ve které se nachází 
ústředí cílové osoby  

 
b) Informace o činnosti cílové osoby nebo cílové věci 

informace o výrobcích nebo 
službách vyráběných nebo 
poskytovaných cílovou osobou 
nebo v cílové věci   
informace o obchodní a 
podnikatelské činnosti cílové 
osoby nebo vlastníka cílové 
věci vč.: 
- kódu ekonomické činnosti 
podle klasifikace NACE, 
- celkového čistého ročního 
obratu za poslední ukončené 
účetní období (v EUR), 
- celkového počtu 
zaměstnanců, 
- identifikace akcií na burzách 
v zemích, kde jsou kótovány  
členské státy Evropské unie, 
ve kterých je vykonávána 
podnikatelská činnost vč. 
názvů dceřiných společností a 
poboček  
informace o zapojení cílové 
osoby do projektů nebo 
programů v zájmu Evropské 
unie3, vč. získání finančních 
prostředků z těchto projektů 
nebo programů a dodávek 
zboží, služeb nebo technologií 
pro jejich realizaci  

 

4. Informace o zahraniční investici 

výše zahraniční investice  
datum dokončení nebo 
plánovaného dokončení 
zahraniční investice  
zdroj financování zahraniční 
investice  
přímý či nepřímý podíl 
zahraničního investora na 
vlastnických a hlasovacích 
právech v cílové osobě nebo 
tomu odpovídající vliv 
(zejména prostřednictvím 
efektivní účasti na řízení cílové 
osoby a zvláštních ujednání o  

 
3Projekty a programy v zájmu Unie podle 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBNUJE2FG)



 

 

hlasovacích právech) před 
a po uskutečnění investice, vč. 
informace o podílech osob 
podrobených jednotnému 
řízení a jednajících ve shodě 

 

5. Další relevantní informace 
Uveďte další skutečnosti a poznámky, které považujete za relevantní: 
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