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IV. 
 

Odůvodnění 
 

A. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Potřeba novelizace tohoto nařízení vyplynula z aplikační praxe v době šíření pandemie viru 
SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, kdy vzhledem k potřebám léčivých 
přípravků a řadě omezení a deformací na trhu s léčivými přípravky a v rámci distribučních 
kanálů se jeví jako velmi potřebné dát klíčovým výrobcům léčivých přípravků s výrobním 
závodem na území České republiky statut prvku kritické infrastruktury. 

Úprava odvětví zdravotnictví je částečně terminologická a zejména doplňuje vymezení pro 
některé výrobce léčivých přípravků vyrábějící na území České republiky, které mají zásadní 
výrobní kapacity, a které tak vhodně doplňují stávající definice pro určení prvků kritické 
infrastruktury. 

 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zmocněními v ustanovení § 40 odst. 1 krizového 
zákona k provedení ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) krizového zákona. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie  

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, jimiž je Česká 
republika vázána. Právo Evropské unie se problematikou určování prvků kritické infrastruktury 
zabývá ve směrnici Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 
evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu, která byla do 
právního řádu implementována s účinností od 1. 1. 2011. Navrhované změny v odvětvových 
kritériích se problematiky evropské kritické infrastruktury z obecného pohledu nedotýkají. 
Návrh tedy není s právem Evropské unie v rozporu. 
 
d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Potřeba novelizace nařízení vlády č. 432/2010 Sb. vyplynula z aplikační praxe v době šíření 
pandemie viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, kdy vzhledem 
k potřebám léčivých přípravků a řadě omezení a deformací na trhu s léčivými přípravky 
a v rámci distribučních kanálů se jeví jako velmi potřebné dát klíčovým výrobcům léčivých 
přípravků s výrobním závodem na území České republiky statut prvku kritické infrastruktury. 
 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 

Navrhovaná právní úprava nemá přímé dopady na státní rozpočet.  

Ve vazbě na navrhované změny v odvětvových kritériích lze předpokládat určení nových prvků 
kritické infrastruktury. Těmto nově určeným prvků vzniknou povinnosti v souladu s krizovým 
zákonem, zejména zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, 
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určení styčného bezpečnostního zaměstnance. Na základě navržených změn může také dojít 
k tomu, že povinné subjekty budou muset plnit některé nové povinnosti podle zákona 
o kybernetické bezpečnosti, které se vztahují na provozovatele prvků kritické infrastruktury. 
Plnění těchto povinností s sebou může přinést určité minimální finanční náklady pro 
provozovatele. Další finanční dopady jak na jednotlivé rozpočty, tak na podnikatelské prostředí 
se nepředpokládají. S návrhem nejsou spojeny sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  
 
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zákazem diskriminace a je v souladu se zásadou 
rovnosti mužů a žen. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena žádná rizika ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů.  

h) Zhodnocení korupčních rizik 

S návrhem se vzhledem ke svému charakteru nepojí korupční rizika. 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. Zvláštní část 

K čl. I 

V příloze nařízení vlády č. 432/2010 Sb. se navrhují úprava odvětví zdravotnictví. Tato úprava 
je částečně terminologická, nicméně doplňuje se i vymezení pro některé výrobce léčivých 
přípravků vyrábějící na území České republiky, kteří mají zásadní výrobní kapacity. Tímto 
krokem dochází k vhodnému doplnění stávající definice pro určení prvků kritické 
infrastruktury. 

K čl. II 

Datum nabytí účinnosti se navrhuje dnem vyhlášení, a to s ohledem na veřejný zájem v podobě 
naléhavé potřeby zamezení šíření pandemie viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění 
COVID-19. 
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