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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V této důvodové zprávě Evropská komise zdůrazňuje tragické následky povodní (v roce 2002 
více než 700 mrtvých) a rozsah škod na životním prostředí, soukromých i veřejných 
infrastrukturách a hospodářských činnostech regionů. Rozsah povodní se zvýšil v důsledku 
výrazného poklesu přirozené schopnosti povodí řek zadržovat povodně. Navzdory nebezpečí 
byly povoleny stavby státních i soukromých obydlí a veřejných zařízení v povodňových 
oblastech. Jako příklad Komise uvádí 10 milionů lidí, kteří žijí v oblastech ohrožených 
extrémními povodněmi v Porýní, kde je potenciální škoda způsobená povodněmi vyčíslena na 
165 milionů EUR. Změna klimatu s největší pravděpodobností zvýší jak četnost, tak intenzitu 
povodní. Ve snaze zamezit ohrožení lidského zdraví, životního prostředí, infrastruktury a 
vlastnictví povodněmi a zajistit jejich řízení Komise navrhuje, aby Evropský parlament a 
Rada přijaly směrnici o vyhodnocování povodní a protipovodňových opatřeních.

Vyhodnocování povodní a protipovodňová opatření nejsou ničím novým. Většina členských 
států, ne–li všechny, zavedla národní politiky řídící tento jev. Většinu povodí v Evropě však 
sdílí dva a více členských států a protipovodňová opatření v jednom regionu mohou vyvolat 
povodňové riziko v oblastech nacházejících se výše nebo níže po proudu. Proto by jednání ve 
vzájemné shodě na úrovni Společenství byla značným přínosem a zlepšila by celkové 
předcházení povodňovým rizikům a ochranu před nimi. Kromě toho legislativa zabývající se 
tímto hlediskem správy vodních toků dobře zapadá do rámcové směrnice o vodě1, která 
zavedla zásadu přeshraniční koordinace v rámci povodí.

V rámci nové legislativy pro strukturální fondy se navrhuje, aby se opatření pro předcházení 
povodním pokládala za uznatelné náklady.

Podle názoru navrhovatelky výboru je však v návrhu Komise nezbytné provést několik změn, 
má–li se:

• vsadit tento návrh směrnice do jednotné politiky udržitelných protipovodňových 
opatření;

• klást důraz na preventivní činnost s cílem odstranit nebo omezit povodňová rizika, 
nikoli na zvládání nouzových situací, protože předcházení a preventivní úprava je 
účinnější a méně nákladná než nouzové řízení nebo následná náprava;

• omezit nebo odstranit řetězové následky místních protipovodňových opatření v 
oblastech nacházejících se výše nebo níže po proudu sjednocenou činností na úrovni 
povodí, včetně přeshraniční spolupráce na úrovni povodí se zapojením všech 
příslušných orgánů;

• podpořit začlenění všech příslušných politik a finančních mechanismů, mimo jiné 
politiky soudržnosti, za účelem vytvoření udržitelného řízení protipovodňových rizik;

  
1 Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 2000.
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• začlenit provádění této směrnice ode dne, kdy vstoupí v platnost, do postupu plánování 
správy povodí podle směrnice 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě), tak aby plány 
protipovodňových opatření byly efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům a více 
respektovaly a podporovaly požadavky ekologické udržitelnosti stanovené v rámcové 
směrnici o vodě;

• zajistit udržitelnou správu povodí upřednostněním opatření pro předcházení rizikům a 
škodám prostřednictvím územního plánování a zvýšení přirozených schopností zadržovat 
vodu;

• vydávat jasné a vymahatelné zákony odstraněním právních nejasností, pokud jde o rozsah 
map povodňových oblastí a plánů řízení;

• přimět trh k tomu, aby podpořil udržitelné řízení povodňových rizik a hospodářské 
činnosti v povodňových oblastech pokryly náklady na protipovodňová opatření a 
související náklady na životní prostředí a zdroje, a přimět osoby žijící v povodňových 
oblastech k odpovědnosti za to, že přijmou veškerá možná preventivní opatření ke snížení 
škod (např. protipovodňová úprava budov).

Navrhovatelka výboru proto navrhuje tyto pozměňovací návrhy:

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 2

2) Povodně jsou přírodním jevem, kterému 
nelze zabránit. Činnost člověka však 
ke zvyšování pravděpodobnosti výskytu 
extrémních povodní a jejich nepříznivých 
dopadů přispívá.

2) Povodně jsou přírodním jevem, kterému 
nelze zabránit. Obrovské snížení přirozené 
schopnosti povodí zadržovat vodu, špatné 
řízení činností člověka (jako stále větší 
osídlování a majetek v zátopových 
oblastech) a globální oteplování však 
ke zvyšování pravděpodobnosti výskytu a 
nepříznivých dopadů povodní přispívá.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2a (nový)
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2a) Tradiční strategie řízení povodňových 
rizik – většinou založené na budování 
infrastruktur určených pro okamžitou 
ochranu lidí, nemovitého majetku a zboží–
nezajistily očekávanou míru bezpečí.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

3) Omezit riziko škod na lidském zdraví, 
životním prostředí a infrastruktuře, které 
jsou spojeny s povodněmi, je proveditelné a 
žádoucí, nicméně pokud mají být opatření 
k omezení rizik povodňových škod účinná, 
je nutné je koordinovat v rámci povodí.

3) Omezit riziko škod na lidském zdraví, 
životním prostředí a infrastruktuře, které 
jsou spojeny s povodněmi, je proveditelné a 
žádoucí, nicméně pokud mají být opatření 
k omezení rizik povodňových škod účinná, 
je nutné je koordinovat v rámci povodí a
musí být kladen větší důraz na opatření 
související s přírodou, aby se podpořil 
přechod od tradičního krátkodobého vzoru 
„budování za účelem ochrany“ 
k ekologicky udržitelnému řízení povodní.  

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3a (nový)

3a) Integrovaná správa povodí se musí 
zakládat  a) na „zadržovací schopnosti“ 
konkrétního prostředí, tj. na dlouhodobém 
fungování vlastního ekosystému a 
zachovávání biologické rozmanitosti spolu 
se sociálněekonomickým přínosem pro lidi, 
b) na společném posouzení potřeb a 
očekávání všech „zainteresovaných stran“ 
na úrovni celého povodí a c) na co možná 
nejkvalitnějších informacích. 

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7a (nový)

7a) Požadavky na udržitelné řízení 
povodňových rizik by měly být začleněny do 
definice a provádění všech ostatních 
příslušných politik členských států a 
Společenství, jako je například politika 
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vodní dopravy, zemědělská politika, politika 
soudržnosti, energetická politika a politika 
v oblasti výzkumu.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 9

9) V některých oblastech Společenství lze
povodňová rizika považovat za nevýznamná, 
např. v řídce osídlených či neosídlených 
oblastech nebo oblastech s omezenými 
hospodářskými aktivy nebo ekologickou 
hodnotou. Na úrovni oblasti by v každém 
povodí, dílčím povodí a pobřežních zónách, 
jež k ní příslušejí, mělo být provedeno 
předběžné vyhodnocení povodňových rizik 
s cílem určit pro každý z případů povodňové 
riziko a případnou nutnost další akce.

9) V některých oblastech Společenství je 
možno povodňová rizika považovat 
za nevýznamná, např. v řídce osídlených či 
neosídlených oblastech nebo oblastech 
s omezenými hospodářskými aktivy nebo 
ekologickou hodnotou. Takové oblasti by 
ovšem mohly mít význam pro snížení 
výskytu povodní. Na úrovni oblasti by 
v každém povodí, dílčím povodí a 
pobřežních oblastech, jež k ní příslušejí, 
mělo být provedeno předběžné vyhodnocení 
povodňových rizik s cílem určit pro každý 
z případů možnost snížit výskyt povodní a 
případnou nutnost další akce.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 14

14) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů řízení 
povodňových rizik představuje prvky
integrované správy povodí; oba postupy by 
tedy měly využít možnost vzájemné 
součinnosti. Za účelem zajištění účinnosti a 
uvážlivého využívání zdrojů je třeba 
provádění této směrnice úzce koordinovat
se směrnicí 2000/60/ES.

14) Vypracování plánů povodí podle 
směrnice 2000/60/ES a plánů řízení 
povodňových rizik představuje obě složky
integrované správy povodí; oba postupy by 
tedy měly být plně začleněny. Za účelem 
zajištění účinnosti a uvážlivého využívání 
zdrojů je třeba provádění této směrnice 
neprodleně začlenit, synchronizovat jej 
s prováděním směrnice 2000/60/ES a mělo 
by být v souladu s cíli této směrnice.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 15

15) V případě víceúčelového využití 
vodních útvarů pro různé formy udržitelných 
lidských činností (např. řízení povodňových 
rizik, ekologie, vnitrozemská plavba nebo 

15) V případě víceúčelového využití 
vodních útvarů pro různé formy udržitelných 
lidských činností (např. řízení povodňových 
rizik a ekologie) a dopadů těchto využití 
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využití vodní energie) a dopadů těchto 
využití na vodní útvary stanoví směrnice 
2000/60/ES jasné a transparentní postupy 
k řešení těchto využití a dopadů, včetně 
možných výjimek z cílů „dobrého stavu“ 
nebo „nezhoršování“ v čl. 4 odst. 7.

na vodní útvary stanoví směrnice 
2000/60/ES jasné a transparentní postupy 
k řešení těchto využití a dopadů, včetně 
možných výjimek z cílů „dobrého stavu“ 
nebo „nezhoršování“. 

Pozměňovací návrh 9
Článek 3

Pro účely této směrnice využijí členské státy 
opatření podle čl. 3 odst. 1, 2 , 3 a 6 
směrnice 2000/60/ES.

Pro účely této směrnice budou členské státy 
podporovat politiky a opatření v zájmu 
udržitelného řízení povodňových rizik v 
souladu s cíli stanovenými v článcích 1 a 4 
směrnice 2000/60/ES a využijí opatření 
podle čl. 3 odst. 1, 2 , 3 a 6 směrnice 
2000/60/ES.

Členské státy začlení požadavky 
udržitelného řízení povodňových rizik do 
definice a provádění všech dalších 
příslušných politik.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 4 odst. 2 písm. a)

a) mapu oblasti povodí, včetně hranic 
povodí, dílčích povodí a případně
pobřežních zón, jež k ní příslušejí,
znázorňující topografii a využití území;

a) mapu oblasti povodí, včetně hranic 
povodí, dílčích povodí a pobřežních oblastí, 
jež k ní příslušejí, znázorňující topografii a 
využití území;

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 odst. 2 písm. fa) (nové)

fa) zhodnocení účinnosti stávajících uměle 
vytvořených infrastruktur protipovodňové 
ochrany při současném zohlednění jejich 
skutečné schopnosti předcházet škodám a 
také jejich hospodářské a ekologické 
účinnosti;  

Pozměňovací návrh 12
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Čl. 5 odst. 1 písm. a)

a) Povodí, dílčí povodí nebo úsek pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
žádná potenciálně významná povodňová 
rizika neexistují nebo se jejich výskyt 
nepovažuje za pravděpodobný nebo se 
možné následky pro lidské zdraví, životní 
prostředí nebo hospodářskou činnost 
považují za přijatelně omezené;

a) Povodí, dílčí povodí nebo úseky pobřeží, 
v jejichž případě se dospělo k závěru, že 
žádné potenciálně významné povodňové 
riziko neexistuje nebo se možné následky 
pro lidské zdraví, životní prostředí nebo 
hospodářskou činnost považují za přijatelně 
omezené;

Pozměňovací návrh 13
Čl. 7 odst. 1

1. Členské státy připraví na úrovni oblastí 
povodí povodňové mapy a indikativní mapy 
povodňových škod, dále jen „mapy 
povodňových rizik“, pro povodí, dílčí 
povodí a úseky pobřeží určené podle čl. 5 
odst. 1 písm. b).

1. Členské státy připraví na úrovni oblastí 
povodí povodňové mapy a indikativní mapy 
povodňových škod, dále jen „mapy 
povodňových rizik“, pro povodí, dílčí 
povodí a úseky pobřeží určené podle čl. 5 
odst. 1 písm. b) a použijí tyto mapy 
povodňových rizik k postupnému zastavení 
přímých či nepřímých dotací, v jejichž 
důsledku se zvyšují povodňová rizika. 

Pozměňovací návrh 14
Čl. 7 odst. 2 písm. ca) (nové)

ca) oblasti s přirozenou schopností 
zadržovat povodně a oblasti, které mohou 
ihned nebo v budoucnu sloužit jako oblast 
zachycování velké vody. 

Pozměňovací návrh 15
Čl. 9 odst. 1

1. Pro povodí, dílčí povodí a úseky pobřeží 
určené podle čl. 5 odst. 1 písm. b) členské 
státy na úrovni oblasti povodí připraví a 
provedou plány řízení povodňových rizik 
v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku.

1. Pro povodí, dílčí povodí a úseky pobřeží 
určené podle čl. 5 odst. 1 písm. b) členské 
státy na úrovni oblasti povodí připraví a 
provedou plány řízení povodňových rizik 
v souladu s odstavci 2 a 3 tohoto článku a se 
směrnicí 79/409/EHS a směrnicí 
92/43/EHS.
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Pozměňovací návrh 16
Čl. 9 odst. 2

2. Členské státy zřídí příslušné úrovně 
ochrany, jednotlivě pro každé povodí, dílčí 
povodí nebo úsek pobřeží, přičemž se 
soustředí na snížení pravděpodobnosti 
zaplavení a omezení možných následků 
zaplavení na lidské zdraví, životní prostředí 
a hospodářskou činnost a zohlední 
významná hlediska: hospodaření s vodou a 
půdou, územní plánování, využití území a 
ochranu životního prostředí.

2. Členské státy zřídí příslušné úrovně 
ochrany a prevence rizik, jednotlivě pro 
každé povodí, dílčí povodí nebo úsek 
pobřeží, přičemž se soustředí na snížení 
pravděpodobnosti zaplavení a omezení 
možných následků zaplavení na lidské 
zdraví, životní prostředí a hospodářskou 
činnost a zohlední významná hlediska: 
hospodaření s vodou a půdou, územní 
plánování, využití území a ochranu 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1

3. Plány řízení povodňových rizik zahrnou 
opatření, jejichž cílem je dosáhnout úrovní 
ochrany stanovených v souladu 
s odstavcem 2.

3. Plány řízení povodňových rizik zahrnou 
opatření jejichž cílem je:
a) dosáhnout úrovní ochrany a prevence 
rizik stanovených v souladu s odstavcem 2;

b) přispět k řízení povodní v oblastech 
nacházejících se výše a níže po proudu 
nebo alespoň neovlivňovat rizika povodní 
tak, aby oblastem nacházejícím se výše a 
níže po proudu vznikaly nepřiměřené 
náklady při osahování přiměřené úrovně 
ochrany a prevence rizik;  

c) využívat přírodních procesů, jako je 
přirozené zadržování povodní, a podporovat 
vhodné využívání půdy, zemědělské a 
lesnické postupy v celé oblasti povodí. 

Pozměňovací návrh 18
Čl. 9 odst. 3 pododstavec 1a (nový)

Opatření pro řízení povodňových rizik 
zahrnují opatření pro návratnost nákladů, 
tak aby hospodářské činnosti 
v povodňových oblastech pokryly náklady 
na protipovodňovou ochranu a 
pohotovostní služby a rovněž náklady na 
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ochranu životního prostředí a zdrojů; toto 
opatření rovněž  stanoví povinnost pro 
osoby žijící v povodňových oblastech 
přijmout veškerá možná preventivní 
opatření ke snížení škod.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 12 odst. 1

1. Členské státy zajistí, že se pro oblasti 
povodí, které leží zcela na jejich území, 
vypracuje pouze jediný a jednotný plán 
řízení povodňových rizik.

1. Členské státy zajistí, že se pro oblasti 
povodí, které leží zcela na jejich území, 
vypracuje pouze jediný a jednotný plán 
řízení povodňových rizik, do něhož budou  
zapojeny všechny příslušné orgány a který 
zohlední regionální plány řízení 
povodňových rizik.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 13 odst. 1 a 2

1. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 8 této směrnice se úzce koordinuje 
s přezkoumáními stanovenými v čl. 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES a v případě, že se to 
považuje za vhodné, se do nich začlení.

1. Vypracování prvních map povodňových 
rizik a jejich následných aktualizací podle 
článku 8 této směrnice se od data, kdy tato 
směrnice vstoupí v platnost, úzce koordinuje 
s přezkoumáními stanovenými v čl. 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES a  začlení se do nich.

2. Vypracování prvních plánů řízení 
povodňových rizik a jejich následných 
aktualizací podle článku 10 této směrnice se 
úzce koordinuje s přezkoumáními 
stanovenými v čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES, a v případě, že se to považuje 
za vhodné, se do nich začlení.

2. Vypracování prvních plánů řízení 
povodňových rizik a jejich následných 
aktualizací podle článku 10 této směrnice se 
od data, kdy tato směrnice vstoupí 
v platnost, úzce koordinuje s přezkoumáními 
stanovenými v čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES a  začlení se do nich.

Pozměňovací návrh 21
Čl. 14 odst. 2

2. Členské státy zajistí aktivní zapojení 
všech zúčastněných stran při vypracovávání, 
přezkoumání a aktualizaci plánů řízení 
povodňových rizik uvedených v kapitole IV.

2. Členské státy zajistí aktivní zapojení 
všech zúčastněných stran při vypracovávání, 
přezkoumání a aktualizaci plánů řízení 
povodňových rizik uvedených v kapitole IV.

Na požádání bude poskytnut přístup k 
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podpůrným dokumentům a informacím 
použitým k vypracování návrhu map 
povodňových rizik a návrhů plánů řízení 
povodňových rizik. 

Pozměňovací návrh 22
Příloha sekce A odst. 3

3. popis příslušné úrovně ochrany stanovené 
v souladu s čl. 9 odst. 2;

3. popis příslušné úrovně ochrany a 
prevence rizika stanovené v souladu s čl. 9 
odst. 2;

Pozměňovací návrh 23
Příloha sekce A odst. 3a) (nový)

3a) určení všech příslušných politik a 
finančních mechanismů, které je třeba 
začlenit za účelem zajištění udržitelného 
řízení povodňových rizik;

Pozměňovací návrh 24
Příloha sekce A odst. 3b) (nový)

3b) zhodnocení dopadu politických variant 
na ekologický stav postižených vodních 
útvarů a jejich hospodářských důsledků, 
včetně veškerých nákladů na ochranu 
zdrojů a životního prostředí;

Pozměňovací návrh 25
Příloha sekce A odst. 4

4. popis opatření požadovaných k dosažení 
příslušných úrovní ochrany, včetně opatření 
učiněných v souladu s článkem 9, a opatření 
spojených s povodněmi, učiněných podle 
jiných aktů Společenství;

4. popis opatření požadovaných k dosažení 
příslušných úrovní ochrany a prevence rizik, 
včetně opatření učiněných v souladu 
s článkem 9, opatření, která budou 
vypracována jako součást „Programu 
opatření“ začleněného do plánu správy 
povodí podle směrnice 2000/60/ES, budou 
do tohoto programu začleněna a budou 
společně s tímto programem oznámena, 
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opatření na náhradu nákladů a opatření 
spojených s povodněmi, učiněných podle 
jiných aktů Společenství;

Pozměňovací návrh 26
Příloha sekce A odst. 4a (nový)

4a. upřednostňování opatření, která 
podporují předcházení škodám v souladu 
s cíli „neznehodnocování“ a/nebo „dobrého 
ekologického, chemického a 
kvantitativního stavu“ obsaženými ve 
směrnici 2000/60/ES, jako jsou:
– ochrana mokřad a zátopových oblastí,
– obnovení narušených mokřad a 
zátopových oblastí (včetně říčních 
meandrů), zejména mokřad a oblastí, které 
znovu spojují řeky s jejich zátopovými 
oblastmi,
– odstranění zastaralých uměle vytvořených 
protipovodňových infrastruktur z řek,
– zamezení další zástavbě (infrastruktura, 
bytová výstavba) v zátopových oblastech,
– podporování udržitelných postupů 
využívání půdy v oblastech zachycování 
vody za účelem zlepšení přirozeného 
zadržování vody a doplnění zásob 
podzemních vod,
– předchozí povolení nebo registrace pro 
činnosti v zátopových oblastech;

Pozměňovací návrh 27
Příloha sekce A odst. 4b (nový)

4b) zhodnocení přímého nebo nepřímého 
dopadu opatření pro řízení povodňových 
rizik na chemické složení podzemních vod;

Pozměňovací návrh 28
Příloha sekce A odst. 4c (nový)
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4c) popis zapojení všech příslušných 
orgánů;

Pozměňovací návrh 29
Příloha sekce B odst. 2

2. zhodnocení pokroku při dosahování 
úrovně ochrany;

2. zhodnocení pokroku při dosahování 
úrovně ochrany a prevence rizika;
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