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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání předkládá Rozpočtovému výboru a Hospodářskému a 
měnovému výboru jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii, přičemž vytvářejí dvojí hospodářskou 
a kulturní hodnotu odvozenou z duševního 
vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 
Omezení sociálních kontaktů zavedená 
během krize COVID-19 však měla na tato 
odvětví výrazně negativní ekonomický 
dopad. Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro demokracii v digitálním 
věku a jsou nedílnou součástí naší 
svrchovanosti a autonomie a strategické 
investice do audiovizuálního a mediálního 
obsahu a technologií budou určující pro 
dlouhodobou schopnost vytvářet a 
distribuovat obsah širokému publiku napříč 
hranicemi států.

(6) Kulturní a kreativní odvětví jsou 
důležitými a rychle rostoucími odvětvími v 
Unii a mohou hrát důležitou úlohu při 
zajištění udržitelného oživení, neboť 
vytvářejí dvojí hospodářskou a kulturní 
hodnotu odvozenou z duševního vlastnictví 
a z kreativity jednotlivců. Omezení 
sociálních kontaktů zavedená během krize 
COVID-19 však měla na tato odvětví 
výrazně negativní ekonomický dopad, což 
by případně mohlo vést k dlouhodobým 
strukturálním škodám, pokud jde o 
přístup k Záručnímu nástroji pro kulturní 
a kreativní odvětví nebo ke komplexním 
nástrojům financování pro tato odvětví. 

   Nehmotná povaha aktiv v těchto 
odvětvích navíc omezuje přístup malých a 
středních podniků a organizací z těchto 
odvětví k soukromému financování, které 
je nezbytné k tomu, aby bylo možné 
investovat, růst a obstát v konkurenci na 
mezinárodní úrovni. Program InvestEU by 
měl malým a středním podnikům a 
organizacím v kulturním a kreativním 
odvětví nadále usnadňovat přístup 
k financování. Kulturní a kreativní, 
audiovizuální a mediální odvětví mají 
zásadní význam pro naši kulturní 
rozmanitost a pro vybudování 
demokratických a soudržných společností 
v digitálním věku a jsou nedílnou součástí 
naší svrchovanosti a autonomie a 
strategické investice do audiovizuálního a 
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mediálního obsahu a technologií budou 
určující pro konkurenceschopnost těchto 
odvětví a jejich dlouhodobou schopnost 
vytvářet a distribuovat vysoce kvalitní 
obsah širokému publiku napříč hranicemi 
států, a to při respektování plurality a 
svobody projevu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nízká míra investic do 
infrastruktury v Unii během finanční krize 
a poté opět během krize COVID-19 
oslabila schopnost Unie podporovat 
udržitelný růst, konkurenceschopnost a 
konvergenci. Vytváří také riziko 
konsolidace nerovnováh a má dlouhodobý 
dopad na rozvoj regionů. Pro splnění cílů 
Unie týkajících se udržitelnosti, včetně 
závazků Unie ve vztahu k cílům 
udržitelného rozvoje, a energetických a 
klimatických cílů do roku 2030 mají 
zásadní význam výrazné investice do unijní 
infrastruktury, zejména do propojení a 
energetické účinnosti a vytvoření 
jednotného evropského dopravního 
prostoru. V souvislosti s tím by se podpora 
z Fondu InvestEU měla zaměřovat na 
investice do dopravy, energetiky včetně 
energetické účinnosti a obnovitelných 
zdrojů energie a jiných bezpečných a 
udržitelných nízkoemisních zdrojů energie, 
do environmentální infrastruktury a 
infrastruktury související s klimatem a do 
námořní a digitální infrastruktury. Program 
InvestEU by se měl přednostně zaměřovat 
na oblasti, které jsou podinvestovány a v 
nichž je zapotřebí více investic. Pro 
maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 
unijní finanční podpory je vhodné 
podporovat zjednodušený investiční 
proces, který umožní zviditelnění rezervy 
projektů a maximalizuje synergie mezi 

(14) Nízká míra investic do hmotných i 
nehmotných aktiv a do infrastruktury v 
Unii během finanční krize a poté opět 
během krize COVID-19 oslabila schopnost 
Unie podporovat udržitelný růst, 
konkurenceschopnost a konvergenci. 
Vytváří také riziko konsolidace 
nerovnováh v rámci členských států i mezi 
nimi a má dlouhodobý dopad na rozvoj 
regionů. Pro splnění cílů Unie týkajících se 
udržitelnosti, včetně závazků Unie ve 
vztahu k cílům udržitelného rozvoje, a 
energetických a klimatických cílů do roku 
2030 mají zásadní význam výrazné 
investice do unijní infrastruktury, zejména 
do propojení a energetické účinnosti a 
vytvoření jednotného evropského 
dopravního prostoru. V souvislosti s tím by 
se podpora z Fondu InvestEU měla 
zaměřovat na investice do dopravy, 
energetiky včetně energetické účinnosti a 
obnovitelných zdrojů energie a jiných 
bezpečných a udržitelných nízkoemisních 
zdrojů energie, do environmentální 
infrastruktury a infrastruktury související s 
klimatem a do námořní a digitální 
infrastruktury. Program InvestEU by se 
měl přednostně zaměřovat na oblasti, které 
jsou podinvestovány a v nichž je zapotřebí 
více investic. Pro maximalizaci dopadů a 
přidané hodnoty unijní finanční podpory je 
vhodné podporovat zjednodušený 
investiční proces, který umožní 
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příslušnými programy Unie v oblastech, 
jako je doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

zviditelnění rezervy projektů a 
maximalizuje synergie mezi příslušnými 
programy Unie v oblastech, jako je 
doprava, energetika a digitalizace. 
Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 
investiční projekty podporované Unií měly 
zahrnovat opatření pro zajištění odolnosti 
infrastruktury, včetně údržby a bezpečnosti 
infrastruktury, a měly by zohledňovat 
zásady ochrany občanů na veřejných 
prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 
působením ostatních unijních fondů, které 
poskytují podporu pro bezpečnostní 
komponenty investic do veřejných 
prostranství, dopravy, energetiky a dalších 
klíčových infrastruktur, jako je Evropský 
fond pro regionální rozvoj.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání a zdravotním a sociálním 
službám. Investice do ekonomiky 
související se společenským, dovednostním 
a lidským kapitálem a také do integrování 
znevýhodněných skupin obyvatel do 
společnosti může zlepšit ekonomické 
příležitosti, obzvláště při koordinaci na 
úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

(22) Jak se uvádí v diskusním 
dokumentu Komise o sociálním rozměru 
Evropy ze dne 26. dubna 2017, ve sdělení 
o evropském pilíři sociálních práv, v 
právním rámci Unie týkajícím se Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a ve sdělení „Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci“ ze 
dne 14. ledna 2020, budování inkluzivnější 
a spravedlivější Unie představuje klíčovou 
prioritu Unie, jejímž cílem je odstraňovat 
nerovnosti a podporovat politiky sociálního 
začleňování v Evropě. Nerovnost 
příležitostí ovlivňuje především přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnání, zdravotním službám, bydlení a 
k sociálním službám. Investice do 
ekonomiky související se společenským, 
dovednostním a lidským kapitálem a také 
do integrování znevýhodněných skupin 
obyvatel do společnosti může zlepšit 
ekonomické příležitosti, obzvláště při 
koordinaci na úrovni EU. Fond InvestEU 
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využíván na podporu investic do 
vzdělávání a odborné přípravy, včetně 
rekvalifikací a zvyšování kvalifikací 
pracovníků mimo jiné v regionech 
závislých na uhlíkově intenzivním 
hospodářství a postižených strukturálním 
přechodem k nízkouhlíkovému 
hospodářství. Měl by být využíván k 
podpoře projektů, které vytvářejí pozitivní 
sociální dopady a posilují sociální 
začlenění tím, že pomáhají zvyšovat 
zaměstnanost ve všech regionech, zejména 
mezi osobami s nízkou mírou dovedností a 
osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a 
zlepšovat situaci v oblasti genderové 
rovnosti, rovných příležitostí, 
nediskriminace, přístupnosti, 
mezigenerační solidarity, odvětví 
zdravotních a sociálních služeb, sociálního 
bydlení, bezdomovectví, digitální inkluze a 
rozvoje komunit, úlohy a místa mladých 
lidí ve společnosti a zranitelných osob 
včetně státních příslušníků třetích zemí. 
Program InvestEU by měl rovněž 
podporovat evropskou kulturu a kreativitu 
se sociálním cílem.

by měl být využíván na podporu investic 
do kvalitního a inkluzivního vzdělávání a 
odborné přípravy, včetně rekvalifikací a 
zvyšování kvalifikací pracovníků mimo 
jiné v regionech závislých na uhlíkově 
intenzivním hospodářství a postižených 
strukturálním přechodem k 
nízkouhlíkovému hospodářství. Měl by být 
využíván k podpoře projektů, které 
vytvářejí pozitivní sociální dopady a 
posilují sociální začlenění a solidaritu tím, 
že pomáhají zvyšovat zaměstnanost ve 
všech regionech, zejména mezi osobami s 
nízkou mírou dovedností a osobami 
dlouhodobě nezaměstnanými, a zlepšovat 
situaci v oblasti genderové rovnosti, 
rovných příležitostí, nediskriminace, 
přístupnosti, mezigenerační solidarity, 
odvětví zdravotních a sociálních služeb, 
sociálního bydlení, bezdomovectví, 
digitální inkluze a rozvoje komunit, úlohy 
a místa mladých lidí ve společnosti a 
zranitelných osob a osob, které mají méně 
příležitostí, včetně státních příslušníků 
třetích zemí. Program InvestEU by měl 
rovněž podporovat evropskou kulturu a 
kreativitu se sociálním cílem.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou podporu společnostem ve 

(24) V hospodářské krizi vyvolané 
pandemií COVID-19 není tržní alokace 
zdrojů zcela efektivní a tok soukromých 
investic je výrazně ovlivněn vnímaným 
rizikem. Za těchto okolností je klíčový 
znak Fondu InvestEU – snižování rizika u 
ekonomicky životaschopných projektů, aby 
přilákaly financování ze soukromých 
zdrojů – obzvláště hodnotný a měl by být 
posílen, mimo jiné proto, aby se snížilo 
riziko asymetrického oživení. Program 
InvestEU by měl být schopen poskytovat 
životně důležitou finanční podporu 
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fázi oživení a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

společnostem ve fázi oživení, zejména pak 
MSP působícím v oblasti inovací a v 
kreativní oblasti, jež mají rizikovější profil 
a malý nebo žádný přístup na finanční 
trhy,  a zároveň by měl zajistit, že se 
investoři více zaměří na střednědobé a 
dlouhodobé politické priority Unie, jako 
jsou Zelená dohoda pro Evropu, investiční 
plán Zelené dohody pro Evropu, strategie 
pro formování digitální budoucnosti 
Evropy a silná sociální Evropa pro 
spravedlivou transformaci. Měl by výrazně 
zvýšit kapacitu skupiny Evropské 
investiční banky (EIB) a národních 
podpůrných bank a institucí a dalších 
prováděcích partnerů podstupovat rizika na 
podporu hospodářského oživení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, iii) poskytování zboží a 
služeb, které slouží k provozu a údržbě 
uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 

(28) Oblast strategických evropských 
investic by se měla zaměřit především na 
podporu konečných příjemců, kteří jsou 
usazeni v členském státě a působí v Unii a 
jejichž činnosti mají pro Unii strategický 
význam, zejména s ohledem na zelenou a 
digitální transformaci a posílení odolnosti v 
těchto oblastech: i) poskytování kritické 
zdravotní péče, výroba a vytváření zásob 
léčivých přípravků a zdravotnických 
prostředků a potřeb, posílení kapacity 
reakce na krize v oblasti zdraví a systému 
civilní ochrany, ii) kritická infrastruktura, 
fyzická či virtuální, nebo infrastruktura 
založená na duševním vlastnictví, jako je 
infrastruktura v oblasti tvorby a distribuce 
audiovizuálního obsahu,  iii) poskytování 
zboží a služeb, které slouží k provozu a 
údržbě uvedené infrastruktury, iv) klíčové 
základní, transformační, zelené a digitální 
technologie a průlomové inovace, jsou-li 
investice strategicky významné pro 
průmyslovou budoucnost Unie, včetně 
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vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů, v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU, vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii, vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009.  Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

umělé inteligence, technologie blockchain, 
softwaru, robotiky, polovodičů, 
mikroprocesorů, technologií edge cloudu, 
vysoce výkonné výpočetní techniky, 
kybernetické bezpečnosti, kvantových 
technologií, fotoniky, průmyslové 
biotechnologie, technologií v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů, technologií 
pro skladování energie včetně baterií, 
udržitelných dopravních technologií, 
aplikací pro čistý vodík a palivové články, 
dekarbonizačních technologií pro průmysl, 
zachycování a ukládání CO2, technologií 
pro oběhové hospodářství, biomedicíny, 
nanotechnologií, léčivých přípravků a 
pokročilých materiálů,   v) výrobní zařízení 
pro hromadnou výrobu informačních, 
komunikačních a technologických 
součástek a zařízení v EU,  vi) dodávky a 
vytváření zásob kritických vstupů pro 
veřejné subjekty, podniky nebo spotřebitele 
v Unii,   vii) kritické technologie a vstupy 
pro bezpečnost Unie a jejích členských 
států, jako jsou obranné a kosmické 
odvětví a kybernetická bezpečnost, a zboží 
dvojího užití ve smyslu čl. 2 bodu 1 
nařízení Rady (ES) č. 428/2009.  Koneční 
příjemci by měli mít sídlo v členském státě 
a měli by působit v Unii v tom smyslu, že 
mají v Unii významné činnosti, pokud jde 
o personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti. Možnost získat 
podporu by měly mít projekty, které 
přispívají k diverzifikaci strategických 
dodavatelských řetězců na jednotném trhu 
prostřednictvím operací na více místech v 
celé EU.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 

(59) V souvislosti s Fondem InvestEU je 
nezbytné poskytovat podporu pro vytváření 
projektů a budování kapacit za účelem 
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rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť ti díky své klíčové 
úloze dokáží malým společnostem pomoci 
v přístupu k financování a v realizaci jejich 
plného potenciálu. Kromě toho je cílem 
poradenské podpory vytvořit podmínky pro 
zvyšování potenciálního počtu způsobilých 
příjemců v rodících se segmentech trhu, 
zejména pokud malé individuální projekty 
výrazně zvyšují transakční náklady na 
úrovni projektu, jako je tomu v případě 
ekosystému sociálního financování, včetně 
dobročinných organizací, nebo v kulturním 
a kreativním odvětví. Podpora budování 
kapacit by měla doplňovat akce prováděné 
v rámci dalších programů Unie, které se 
vztahují na specifické oblasti politiky. Úsilí 
by mělo být rovněž věnováno podpoře 
budování kapacit potenciálních 
předkladatelů projektů, zejména místních 
organizací a orgánů.

rozvoje organizačních kapacit a činností 
rozvoje trhu, které jsou potřebné 
k vytváření kvalitních projektů. Tato 
podpora by se měla zaměřovat i na finanční 
zprostředkovatele, neboť plní klíčovou 
úlohu při pomoci mikropodnikům a 
malým a středním podnikům, zejména 
těm, které vytvářejí nehmotná aktiva, jako 
jsou společnosti v kulturních a 
kreativních odvětvích,  pokud jde o 
zajištění přístupu k financování a realizaci 
jejich plného potenciálu. Kromě toho je 
cílem poradenské podpory vytvořit 
podmínky pro zvyšování potenciálního 
počtu způsobilých příjemců v rodících se 
segmentech trhu, zejména pokud malé 
individuální projekty výrazně zvyšují 
transakční náklady na úrovni projektu, jako 
je tomu v případě ekosystému sociálního 
financování, včetně dobročinných 
organizací, nebo v kulturním a kreativním 
odvětví. Podpora budování kapacit by měla 
doplňovat akce prováděné v rámci dalších 
programů Unie, které se vztahují na 
specifické oblasti politiky. Úsilí by mělo 
být rovněž věnováno podpoře budování 
kapacit potenciálních předkladatelů 
projektů, zejména místních organizací 
a orgánů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců a zachování a posílení činností, 
které mají pro Unii strategický význam, 
pokud jde o kritickou infrastrukturu, 
transformační technologie, průlomové 
inovace a vstupy pro podniky a 
spotřebitele.

g) udržitelnému a inkluzivnímu 
oživení hospodářství Unie po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, udržení a 
posílení jeho strategických hodnotových 
řetězců hmotných a nehmotných aktiv a 
zachování a posílení činností, které mají 
pro Unii strategický význam, pokud jde o 
kritickou infrastrukturu, ať už fyzickou, 
virtuální nebo založenou na duševním 
vlastnictví, transformační technologie, 
průlomové inovace a vstupy pro podniky a 
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spotřebitele.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální, včetně těch prvků infrastruktury, 
které byly identifikovány jako kritické, v 
oblastech energetiky, dopravy, životního 
prostředí, zdraví, bezpečné digitální 
komunikace, 5G, internetu věcí, platforem 
pro online služby, bezpečného cloud 
computingu, zpracování nebo ukládání dat, 
platební a finanční infrastruktury, 
leteckého a kosmického průmyslu, obrany, 
komunikací, sdělovacích prostředků, 
vzdělávání a odborné přípravy, volební 
infrastruktury a citlivých zařízení, jakož i 
pozemků a nemovitostí, jež jsou pro 
využívání této kritické infrastruktury 
zásadní;

ii) kritická infrastruktura, fyzická či 
virtuální nebo založená na duševním 
vlastnictví, včetně těch prvků 
infrastruktury, které byly identifikovány 
jako kritické, v oblastech energetiky, 
dopravy, životního prostředí, zdraví, 
bezpečné digitální komunikace, 5G, 
internetu věcí, platforem pro online služby, 
bezpečného cloud computingu, zpracování 
nebo ukládání dat, platební a finanční 
infrastruktury, leteckého a kosmického 
průmyslu, obrany, komunikací, 
sdělovacích prostředků, audiovizuální 
oblasti, kulturní a kreativní oblasti, včetně 
kulturního dědictví, vzdělávání a odborné 
přípravy, volební infrastruktury a citlivých 
zařízení, jakož i pozemků a nemovitostí, 
jež jsou pro využívání této kritické 
infrastruktury zásadní;


