
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících 

zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic) 

(tisk 834) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 322 

z 44. schůze konané dne 9. září 2020 (tisk 834/2) 

1. V § 11 odst. 3 větě první se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „nebo neposkytnou 

stanovisko v prodloužené lhůtě“. 

2. V § 11 odst. 3 větě druhé se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „nebo neposkytne 

stanovisko v prodloužené lhůtě“. 

3. V § 11 odst. 3 větě třetí se za slova „o prodloužení lhůty“ vkládají slova „nebo neposkytne 

informace v prodloužené lhůtě“. 

4. V § 13 odst. 3 se doplňuje věta, která zní: „Na dobu delší než 60 dní může ministerstvo řízení 

přerušit pouze se souhlasem zahraničního investora.“. 

5. V § 14 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: 

 „(5) Jestliže ministerstvo nevydá rozhodnutí podle odstavce 1 nebo odstavce 2 ve lhůtě podle 

odstavce 3 nebo odstavce 4 a zároveň nepředloží věc k projednání vládě podle § 13 odst. 1 a 

2 ve lhůtě tam uvedené, 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.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. října 2020 
 

 

B. Poslanec Ivan Adamec 

SD 6509 

1. V § 5 písm. b) se slovo „v“ nahrazuje slovy „ve statutárním“ a na konci textu písmene 

se doplňují slova „, nebo kontrolním orgánu cílové osoby, pokud v kontrolním orgánu 

tvoří zahraniční investor anebo osoby jemu blízké nadpoloviční většinu všech členů“.  
 

2. V § 5 se na konci textu písmene b) doplňuje slovo „nebo“, v písmeni c) se slovo „, 

nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 
 

3. V § 8 odst. 1 písm. b) se na konci textu doplňují slova, „nejpozději však do 6 měsíců 

ode dne, kdy se o zahraniční investici ministerstvo dozvědělo“. 
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4. V § 8 odst. 4 se v úvodní části ustanovení doplňují slova „do 10 let ode dne dokončení 

zahraniční investice“.  

 

5. V § 8 odst. 4 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a na konci odstavce 4 se doplňuje text 

„nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy se o takovém jednání ministerstvo 

dozvědělo.“. 

 

6. V § 12 se odstavec 5 zrušuje.   
 

7. V § 27 odst. 1 se doplňuje věta, která zní „Tento zákon se neuplatní na změny v osobě 

ovládající zahraničního investora podle § 4, pokud k nim došlo přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“.   

 

 

C. Poslanec Jan Birke 

SD 6326 

1. V § 10 odst. 4 se slova „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“ nahrazují slovy „oznámí tyto skutečnosti ministerstvo nejpozději do 45 

dnů ode dne doručení návrhu na konzultaci zahraničnímu investorovi a cílové osobě 

nebo vlastníku cílové věci“. 

 

2. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.  

 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 

3. V § 10 se doplňuje nový odstavec 6, který zní: 

 

„(6) Neodešle-li ministerstvo ve lhůtě podle odstavce 5 zahraničnímu investorovi 

oznámení o 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.“. 

 

4. V § 15 se doplňuje nový odstavec 9, který zní: 

 

„(9) Jestliže ministerstvo nevydá rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 ve lhůtě 90 dní 

ode dne předložení věci k projednání vládě, 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.“. 

 

 

V Praze 21. října 2020 

 

 

Ing. Pavel Juříček, Ph.D. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 

v z. Ing. Pavel Pustějovský, v. r. 
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