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I. Úvod do problematiky
Zdá se, že ve světě i v Evropě dochází každoročně ke stále většímu počtu přírodních katastrof. 

• V roce 2005 byla postižena povodněmi řada zemí střední a severní Evropy (jižní 
Německo, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Rumunsko, Slovinsko, Maďarsko, 
Pobaltské státy atd.), ale také oblast Středozemí (jižní Francie a severní Itálie). 

• V létě minulého roku byly tisíce hektarů lesů v různých zemích (Španělsko, 
Portugalsko, jižní Francie a Řecko) zničeny v důsledku požárů, které rovněž způsobily 
smrt několika lidí a rozsáhlé hmotné škody.

• Sucha ve Španělsku, Portugalsku, Francii a Itálii měly katastrofální dopad na 
zemědělství a obyvatelé postižených oblastí byli nuceni omezit spotřebu vody. 

Toto je pouze neúplný výčet katastrof, které se udály v roce 2005; některé oblasti byly rovněž 
postiženy silnými bouřemi (Švédsko) a slabými zemětřeseními (Řecko).  

V důsledku událostí minulého roku společnost naléhavě žádá, aby byla přijata vhodná 
opatření, u nichž je nezbytná účast orgánů Společenství, národních i regionálních orgánů.

Přírodní katastrofy jsou součástí přírodních sil naší planety, a proto jim nemůžeme zabránit, 
můžeme však:

1. zabránit, aby se situace zhoršovala v důsledku lidských činností (např. intenzivním 
zemědělstvím) dále tyto katastrofy nepodněcovaly, a zejména bojovat proti změnám 
klimatu;

2. přijmout opatření ke zmírnění způsobených škod;

3. připravit se na poskytnutí podpory v případě katastrof.
Evropský parlament se v tomto smyslu vyslovil již několikrát a naléhavě žádal Evropskou 
unii a členské státy, aby přijaly nezbytná opatření (viz příloha obsahující usnesení Evropského 
parlamentu o přírodních katastrofách).
Akce Společenství je zaměřena na tři hlavní oblasti: prevenci, civilní obranu a pomoc 
postiženým oblastem, v nichž Evropská unie musí zvýšit svou akceschopnost.

II. Prevence
Z obecného hlediska je třeba bojovat proti změnám klimatu: Evropská unie začala 

jako první snižovat CO2 (Emission Trading System) a vyzývá ostatní země, aby opatření 
stanovená v rámci Kjótského protokolu. Je to dlouhý a nezbytný proces, v němž nadále zbývá 
mnohé co učinit. Musíme se připravit na řešení problémů spojených se změnami klimatu a 
přijmout opatření k nápravě škod způsobených přírodními katastrofami.
Je rovněž nutné přijmout opatření na místní úrovni s cílem zamezit ničivým důsledkům 
nevyhnutelných přírodních katastrof.
Nové metody a techniky používané k předvídání těchto jevů by mohly zajistit lepší prevenci 
přírodních katastrof. Evropský satelitní navigační  systém GALIELO nabízí nové možnosti 
pro rozvoj účinnějších systémů určených pro předvídání přírodních katastrof v Evropě.

Pokud jde o povodně, jistá opatření již byla přijala nebo se v současné době zavádějí. 
Některá z nich byla vyjmenována a zpracována ve sdělení Komise o řízení povodňových 
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rizik1.

Ø Vědeckovýzkumná opatření zaměřená na získávání nových poznatků o těchto jevech a 
na vývoj systémů varování v rámci 6. a 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj,  
jako např. projekt „FLOOD site“ určený na vývoj metod hodnocení oblastí a 
předcházení povodňových rizik.

Ø Opatření k předvídání povodní (European Flood Forecasting System) a zejména k 
vytvoření systému včasného varování před povodněmi, který se začne zkoušet tento rok 
na Dunaji a na Labi.

Ø Ochranná opatření financovaná ze strukturálních fondů: v rámci nových předpisů 
týkajících se strukturálních fondů se navrhuje, aby byla preventivní opatření (zejména 
opatření technického rázu) určená k předcházení povodním způsobilým výdajem.

Dne 18. ledna 2006 předložila Komise návrh směrnice o vyhodnocování povodní a 
protipovodňových opatřeních, která stanoví povinné hodnocení povodňových rizik při 
povodí řek, mapování povodňových rizik a vypracování dlouhodobých preventivních plánů2.

Pokud jde o požáry, Evropská unie by mohla k tomuto problému přistoupit následujícím 
způsobem:

Ø Vypracovat novou evropskou strategii pro lesy: Poslední sdělení Komise neobsahuje 
žádná zvláštní opatření a návrhy. Pouze navrhuje zavedení akčního plánu pro ochranu 
lesů a uvádí neúplný seznam, který zahrnuje boj proti požárům. Žádná řádně 
vypracovaná politika týkající se lesů, by neměla opomíjet problém požárů, neboť 
požáry jsou hlavní příčinu ničení lesů.

Ø Naléhat na zavedení protipožárních preventivních opatření:  V současné době jsou 
jediná opatření tohoto druhu zahrnuta v rámci politiky pro rozvoj venkova. 
Nedostatečná koordinace a nedostatky v provádění zmíněných opatření jsou pouze 
některé ze zjištěných problémů. V současné době nařízení o rozvoji venkova zahrnuje 
odkaz na spolufinancování protipožárních pásů instalovaných zemědělci, avšak toto 
opatření není výslovně uvedeno v novém Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova na období 2007–2013. Kromě protipožárních pásů je dále nutné rozšířit lesní 
stezky, přístupové cesty a požární hydranty.

Ø Využít zdrojů programu „Forest Focus“, v jehož rámci je určitá malá částka 
vyčleněna na informační kampaně; tato dotace však bude v příštím programovém 
období pravděpodobně zrušena. Opatření zaměřená na prevenci požárů nejsou součástí 
prioritních oblastí nového programu „Life Plus“, do nějž budou teoreticky začleněna 
opatření programu „Forest Focus“.

Ø Vypracovat studii o příčinách požárů: Evropský parlament žádal Komisi, aby v rámci 
rozpočtu na rok 2006 vypracovala studii s cílem analyzovat příčiny požárů a všechny 
faktory, které vedou k ničení lesů, a navrhnout opatření, která by umožnila zlepšit 
koordinaci mezi jednotlivými regiony/státy.  

Ø Vytvořit orgán nebo agenturu pro správu lesů: Studie požadovaná Evropským 
parlamentem by se rovněž měla věnovat možnosti zřídit orgán, který by nesl celkovou 
odpovědnost za tuto oblast. 

  
1 KOM (2004) 472 ze dne 12. července 2004
2 Směrnice o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatření KOM (2006)15 v konečném znění
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Pokud jde o sucha, jsou stejně nevyhnutelné jako požáry a povodně, lze je však studovat více 
do hloubky a lépe na ně reagovat.
Ø Tento jev je třeba sledovat podrobněji a investovat do výzkumu, např. by bylo možné 

zřídit monitorovací centrum zabývající se problematikou sucha, jak požadoval 
Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 12. března 20051.

Ø Pokud jde o možnost vytvořit evropskou strategii zaměřenou na problém sucha, bylo by 
namístě vypracovat „sdělení o řízení rizik sucha“. 

Ø Podporovat uvědomělou spotřebu vody a zlepšit její racionálnější využívání:  
Uvědomělou spotřebu vody by měla podpořit komunikační politika. Kromě toho by 
měla Evropská unie zvážit podporu turistických nebo zemědělských projektů, které 
ohrožují udržitelné využívání vodních zdrojů. 

Pokud jde o další typy přírodních katastrof, jako zemětřesení, je třeba zjistit, zda má 
Evropská unie tomto ohledu přispívat k prevenci (např. stavbou budov odolných proti 
zemětřesení, hodnocení rizik atd.).

III. Civilní ochrana
Je na místě připomenout, že princip subsidiarity se uplatňuje výhradně na úrovni Společenství 
a použije se pouze tehdy, když postižená země nemůže sama čelit danému problému.  Z 
tohoto důvodu je úkolem Evropské unie zejména koordinovat činnosti spojené s civilní  
ochranou v případě nouzových situací, které vyžadují pomoc ostatních členských států.
V souvislosti s touto otázkou již byla přijata jistá opatření na úrovni Společenství, úloha 
Evropské unie je však v této oblasti dosud značně omezená.
Mechanismus civilní ochrany na úrovni Společenství2 je nástroj, v jehož rámci působí 
„Monitorovací a informační středisko EU“, které slouží jako styčný bod jednotlivých 
členských států, a jemuž se předkládá žádost o pomoc týmů z ostatních členských států v 
případě, že zdroje jednoho členského státu jsou nedostatečné.
Ø Program Společenství pro civilní ochranu3: Podporuje činnosti zaměřené na zlepšení 

účinnosti civilní ochrany v Evropě prostřednictvím odborného vzdělávání. 
Ø Požáry, k nimž došlo na Pyrenejském poloostrově v létě minulého roku, odhalily 

nedostatky v systému, zejména pokud jde o rychlou a účinnou koordinaci civilní 
ochrany na evropské úrovni. Na základě zjištění, že tato koordinace není dostatečná, 
Komise zahájila revizi politiky civilní ochrany a zejména aspektů spojených s 
posílením koordinace v Evropě v oblastech, které spadají do její pravomoci. 

V tomto smyslu předložila Komise v dubnu 2005 „sdělení o zlepšení mechanismu civilní 
ochrany Společenství“4, které navrhuje následující akce:

Ø zlepšit koordinační schopnosti v Evropě v případě zásahu;
Ø předvídat situace pro všechny typy přírodních katastrof s cílem určit slabiny evropské 

civilní ochrany;

  
1 P6_TA (2005)0187
2 2001/792/ES
3 1999/847/ES
4 KOM (2005)0137
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Ø vytvořit „sousedský tým“, který by byl tvořen malými národními jednotkami civilní 
ochrany schopnými rychlého zásahu;

Ø případně financovat výdaje spojené s dopravou na místo zásahu v jiných zemích.

Na základě tohoto sdělení přijala Komise dne 26. ledna 2006 návrh na revizi příslušné 
směrnice1. Tento návrh obsahuje zvýšení výdajů Společenství pro civilní ochranu a zejména 
financování dopravy a materiálu. 
Evropský parlament jakožto rozpočtový orgán musí zvážit svou podporu Komisi v souvislosti 
s jejím úmyslem uvolnit více prostředků pro tento mechanismus.
Dále jako finanční nástroj pro civilní ochranu navrhla Komise „nařízení, kterým se zřizuje 
Nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události“2, které:
Ø obsahuje opatření s cílem podpořit a doplnit prostřednictvím finanční dotace

Společenství úsilí členských států o ochranu osob, životního prostředí a hmotného 
majetku; 

Ø dále zahrnuje opatření s cílem přispět k financování mimořádných akcí bezprostředně 
po přírodní katastrofě; 

Ø obsahuje ustanovení, která umožní přispět ke zlepšení účinnosti systémů 
připravenosti a rychlé reakce při mimořádných událostech, provést přípravné práce
a účinně zasáhnout ze zřetelem k důsledkům těchto událostí na veřejné zdraví.

Fond solidarity je nástrojem, který může být využit po přírodní katastrofě dlouhodoběji pro 
financování veřejných výdajů na obnovu.  Tento fond může rovněž pomoci postiženým 
oblastem.

IV. Pomoc postiženým oblastem

Nástroj Společenství zaměřený na poskytování pomoci oblastem postiženým přírodními 
katastrofami je Fond solidarity. Tento nástroj byl zřízen po rozsáhlých povodních ve střední 
Evropě, k nimž došlo v létě 2002 a které způsobily rozsáhlé škody na veřejné infrastruktuře. 

Od 11. listopadu 2002 bylo využití tohoto nástroje požadováno 37krát a Komise schválila 
pomoc v 16 případech u oblastí postižených katastrofami3.

Dne 6. dubna 2005 navrhla Komise nové nařízení týkající se Fondu solidarity, které v 
současné době projednává v prvním čtení Výbor pro regionální rozvoj v rámci postupu
spolurozhodování. Výbor navrhuje:
Ø rozšířit působnost Fondu na technologické katastrofy, vážné teroristické útoky a 

pandemie;
Ø snížit výši veřejných škod nezbytnou pro podání žádosti o pomoc z Fondu solidarity na 

1 miliardu EUR;
Ø zrušit vyloučení katastrof na regionální úrovni z pomoci v rámci Fondu solidarity.

Společnost očekává, že tento nástroj umožní zmírnit škody způsobené požáry a suchy, 
  

1 KOM (2005) 29 v konečném znění
2 KOM (2005) 113 v konečném znění
3 Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity
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přírodními katastrofami, které působí vážné problémy samotným obyvatelům, avšak málokdy 
způsobí veřejné škody takového rozsahu, který by opravňoval pomoc z Fondu solidarity. Z 
těchto důvodů musí být tento nástroj využíván pružnějším způsobem  a musí být rozšířena 
jeho působnost. 
Některé země jako Portugalsko a Rumunsko navrhly převést „rezervu“ ze strukturálních 
fondů na zmírnění dopadu přírodních katastrof v postižených oblastech.
Pokud jde o pomoc zemědělcům, je třeba zmínit různá opatření, která byla v rámci společné 
zemědělské politiky použita v létě minulého roku v zájmu pomoci zemědělcům postiženým 
přírodními katastrofami, zejména suchem. 


