
   

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 Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 6 
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, 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. 

32019R0452 čl. 3 odst. 7 
 
 
 
 
 
 

čl. 5 odst. 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
čl. 6 odst. 1, 2, 4, 6 
a 8 

Prověřovací mechanismy členských států  
 

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. 
 

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. 
 

Mechanismus spolupráce v souvislosti s prověřovanými přímými 
zahraničními investicemi 
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čl. 7 odst. 1, 3 a 5  

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. 
 

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 jiné členské státy o poskytnutí 
připomínek. 
 

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.  
 

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.  
 

Mechanismus spolupráce v souvislosti s neprověřovanými přímými 
zahraničními investicemi 
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čl. 9 odst. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 11 odst. 1 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

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. 
 

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.  
 

Požadavky na informace 
 
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. 
 
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.  
 

Hodnocení 
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čl. 15 odst. 1  
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. 

§ 6 
odst. 3 

Působnost Ministerstva průmyslu a obchodu 
 

(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. 

32019R0452 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. 

§ 7 
odst. 1 
písm. a) 
– d) 

 (1) 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, 

inovace nebo zajišťování životního cyklu vojenského 

materiálu podle právního předpisu upravujícího 

zahraniční obchod s vojenským materiálem, nebo do 
cílové věci, jejímž prostřednictvím se uvedené 

činnosti provádí, 
b) cílové osoby, která provozuje prvek kritické 

infrastruktury určený příslušným ústředním správním 

úřadem, 
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 

služby, 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. 

32019R0452 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 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, 
robotiky, polovodičů, kybernetické bezpečnosti, leteckých a kosmických 
technologií, obranných technologií, technologií v oblasti skladování energie, 
kvantových a jaderných technologií, jakož i nanotechnologií a biotechnologií; 

§ 8 (3) Společně s oznámením o zahájení řízení z moci 32019R0452 čl. 9. odst. 4 Požadavky na informace 
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odst. 3 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. 

 
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. 

§ 9 
odst. 1 
c) – h) a 
j) – n) 

Vyžadované informace 
 
(1) Zahraniční investor v žádosti o povolení 

zahraniční investice a v návrhu na konzultaci uvede 
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 o 

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, 
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, 
k) informace o výrobcích nebo službách vyráběných 

nebo poskytovaných cílovou osobou nebo v cílové 

věci a o obchodní a podnikatelské činnosti cílové 

32019R0452 čl. 8 odst. 2 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
 
čl. 9 odst. 2 

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: 
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; 
 
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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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 unie 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. 

§ 9 
odst. 2 

Vyžadované informace 
 
(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 odst. 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.  

32019R0452 čl. 9 odst. 3 a 4 Požadavky na informace 
 
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.  

§ 9 

odst. 5 
Vyžadované informace 
 
(6) 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. 

32019R0452 čl. 9 odst. 4 Požadavky na informace  
 

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.  

§ 12 

odst. 2 
Jednání o podmínkách 
 

32019R0452 čl. 6 odst. 9 
 
 

Mechanismus spolupráce v souvislosti s prověřovanými přímými 
zahraničními investicemi  
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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. 

 
 
 
 

 
čl. 7 odst. 7 
 
 
 
 
 
 

čl. 8 odst. 2 písm. 
c) 

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  
 
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. 

§ 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. 
(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 

32019R0452 čl. 6 odst. 1, 2 a 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNBNUJE89C)



Stránka 8 (celkem 10) 

ostatním členským státům Evropské unie zahájení 

řízení o prověření zahraniční investice. 
 

 
 
 
 
 
čl. 7 odst. 1 

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.  
 
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. 
 

§ 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. 

32019R0452 čl. 3 odst. 4 
 
 
 
 

čl. 10 odst. 2 a 3 

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.  
 

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. 

§ 19 odst. 
1 

 

(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 

odstraněno, případně dostatečně podrobný výpis, 

který tajemství neobsahuje. 

32019R0452 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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§ 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. 

32019R0452 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.  

§ 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. 

32019R0452 čl. 3 odst. 4 
 
 
 
 

čl. 10 odst. 2 a 3 

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. 
 

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. 

§ 22 odst. 
3 

 

(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. 

32019R0452 čl. 3 odst. 4 
 
 
 
 

čl. 10 odst. 2 a 3 

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. 
 

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. 

§ 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 

32019R0452 čl. 17 Vstup v platnost 
 
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.  
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11. října 2020. Toto nařízení se použije ode dne 11. října 2020.  

 

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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