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VÝTAH ZPRÁVY GŘ PRO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST POTRAVIN
SOUHRNNÁ ZPRÁVA
O
PŘIPRAVENOSTI VETERINÁRNÍCH SLUŽEB NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI, POKUD JDE O REAKCI NA
PŘÍRODNÍ KATASTROFY

POZN.: JEDNÁ SE O PŘEKLAD ČÁSTI PŮVODNÍ ZPRÁVY O AUDITU (REF. Č. DG(SANTE)/2018-6518). SLOUŽÍ POUZE K
INFORMOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮ TĚCHTO STRÁNEK A NEMÁ ŽÁDNÝ OFICIÁLNÍ STATUS. PLATNÉ JE POUZE ÚPLNÉ ZNĚNÍ
PŮVODNÍ ZPRÁVY.

SHRNUTÍ
Tato souhrnná zpráva, která se zabývá veterinárními službami a jejich připraveností na přírodní
katastrofy, zkoumá odpovědi dvaceti členských států na on-line dotazník z roku 2017 a další
podrobnosti, které se projednávaly během zjišťovacích misí ve Francii a Itálii v roce 2018.
Podrobné informace o zjištěních z Francie a Itálie jsou k dispozici v příloze II, výsledky on-line
dotazníku jsou popsány v příloze III.
Dobře rozvinutá spolupráce a koordinace na úrovni EU v rámci civilní ochrany a humanitární
pomoci doplňuje vnitrostátní kapacity. Úroveň připravenosti veterinárních služeb se v členských
státech podstatně liší. Úloha veterinárních služeb během přírodní pohromy se různí. Mohou mít
při pomáhání ostatním záchranným službám roli čistě podpůrnou, nebo se aktivně zapojit do
plánování a provádění záchranných akcí a přemísťování zvířat, sloužit jako informační centrum
pro majitele zvířat a výrobce potravin, či usnadňovat rychlé obnovení prostředků obživy v
zemědělském odvětví.
Vnitrostátní systémy civilní ochrany ne vždy zahrnují záchranu domácích a hospodářských zvířat
v oblasti postižené (přírodní) katastrofou. Při mimořádných událostech, jakou je přírodní

katastrofa, je pravděpodobné, že majitelé zvířat požádají veterinární služby o pomoc a podporu.
Zvířata mají pro většinu obyvatel emocionální hodnotu a hospodářská zvířata jsou velmi důležitá
pro rychlé obnovení prostředků obživy zejména ve venkovských oblastech. Pro chovatele zvířat,
organizace zúčastněných stran a veterinární služby je proto důležité si být vědomi, jaké jsou
odpovědné subjekty v jejich okolí, a plánovat s předstihem, aby byli na krizové situace připraveni
a měli od záchranných služeb a příslušných orgánů realistická očekávání.
Zvláštní plány na zvládání katastrof pro veterinární služby byly vypracovány v pěti členských
státech, které se v posledních letech potýkaly s přírodními katastrofami. Veterinární služby v
šesti členských státech jsou připraveny obzvláště dobře, a to díky kombinaci tréninků a cvičení,
či přístupu k plánům zvládání katastrof, vypracovaným jejich vlastním nebo jiným orgánem, a
své systémy práce se zvířaty ve ztížených podmínkách testovaly během reálných přírodních
katastrof. V deseti členských státech, které odpověděly na dotazník, neměly veterinární služby
žádný přístup k cílené odborné přípravě nebo cvičení ohledně zvládání přírodních katastrof.
Čtyři z těchto veterinárních služeb neměly žádné jiné pokyny než pohotovostní plán pro případ
vypuknutí nákazy u zvířat. Přestože mohou být některé části uvedených pohotovostních plánů
užitečné rovněž v případě přírodní katastrofy, těchto deset veterinárních služeb nemusí být
během katastrofy schopno poskytnout rychlou a vhodnou podporu občanům a záchranným
službám.
Dobrovolné organizace a jednotlivci jsou často připravení při neštěstí pomáhat, existuje ovšem
riziko, že nakládání s neočekávanými a někdy nepotřebnými dary (například krmivo pro zvířata)
a řízení dobrovolníků pak odčerpávají zdroje určené pro oficiální organizované záchranné
operace. Dobrá spolupráce s nevládními organizacemi, dobrovolníky a se zúčastněnými
stranami v době „klidu“ je základním prvkem efektivních opatření v době katastrofy.
Zjištění obsažená v této zprávě budou představena představitelům členských států a dále s nimi
projednána na semináři v rámci programu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ v
prosinci
2018.

