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  Evropská komise se dne 12. července 2004 rozhodla, v souladu s ustanovením článku 
262 Smlouvy o založení ES, požádat Evropský hospodářský a sociální výbor o vypracování 
stanoviska ke 
 

sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru a Výboru regionů na téma – Řízení povodňových rizik – 
Předcházení povodním, ochrana před nimi a zmírňování jejich následků. 
(COM(2004) 472 final) 
 

  Specializovaná sekce „Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí“, pověřená 
přípravou prací Výboru k tomuto tématu, přijala své stanovisko dne 13. ledna 2005. Zpravodajkou 
byla paní Sánchez. 
 
  Evropský hospodářský a sociální výbor schválil na svém 414. plenárním zasedání ve 
dnech 9. a 10. února 2005 (na schůzi dne 9. února) toto stanovisko 132 hlasy pro a 2 členové se 
zdrželi hlasování. 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
 
1. Úvod 

 
1.1  Přijetí Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky1 (WFD), lze označit za významný posun ve vodní politice EU, 
neboť nejen že nastolila sladěný přístup k různým situacím v našich pevninských a mořských vodách, 
ale rovněž založila účinnou metodiku hodnocení kvality těchto vod a uvedla v činnost centralizovaný 
systém organizace, který umožňuje přistupovat ke všem vodním povodím jednotným způsobem 
nezávisle na různých kompetencích, vztahujících se k jednotlivým úsekům povodí. Komise rovněž 
dále pokračovala v doplňování a rozvíjení WDF o legislativní2 a jiná nařízení3 tak, aby vodní politika 
EU sloužila k ochraně našich řek a moří. 

                                                      
1

 Úř. věst. č. L 327, 22.12.2000, s. 72. 

2
 Stanovisko EHSV k Návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zemních vod před znečištěním (COM(2003)550 

final) – Úř. věst. č. C 112, 30. duben 2004, s. 40-43.  

3
 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o pořízení seznamu priorit v oblasti vodní politiky, COM(2000) 47 final. Sdělení 

Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru: Cenová politika zvyšování udržitelnosti vodních 
zdrojů, COM(2000) 477 final. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie ochrany a udržování mořského 
prostředí, COM(2002) 539 final. 
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1.2  Směrnice však nepochopitelně pominula určité aspekty, které jsou mimořádně 
důležité pro kvalitu našich povodí, včetně problematiky povodní. Povodně jsou samy o sobě přírodní 
událostí, jejich účinek ale člověk částečně masivně ovlivnil. Mnohé katastrofické účinky povodní lze 
zmírnit uplatněním vhodné politiky užívání a ochrany zejména řek a říčních břehů. To by vyžadovalo 
zejména tvorbu vodní infrastruktury, která skutečně, a nikoliv jen formálně, vezme v úvahu 
ekologické dopady v zájmu vyvarování se změn přirozené dynamiky a dodržení rozumných pravidel 
využívání vodních zdrojů.  
 
1.3  Riziko povodní v EU vzrůstá ze dvou hlavních důvodů: zaprvé kvůli účinkům 
klimatických změn, které by mohly vést k častějším vydatným srážkám a zvyšování mořské hladiny 
v důsledku oteplování atmosféry. Druhým faktorem je dopad lidské činnosti, např. stavebních prací na 
řekách a projektů odklánění a směrování říčních toků a budování přístavů bez přijetí opatření 
k vyhodnocování a korekci jejich dopadu na životní prostředí. Dalším lidským faktorem je zvýšená 
desertifikace našeho kontinentu, který trpí hromadným kácením stromů, požáry a jinými činnostmi 
proti přírodě. Rizika povodní zkrátka rostou v důsledku trvale neudržitelného rozvoje. Přijetí 
udržitelných modelů hospodářského, sociálního a ekologického rozvoje proto může tato rizika 
minimalizovat. 
 
1.3.1  Povodně na územích, užívaných pro průmyslové účely, intenzivní zemědělství a 
živočišnou výrobu, ale i na zastavěných územích, mají za následek šíření látek, které za běžných 
podmínek neohrožují kvalitu vody, ale které se v důsledku povodní stávají nebezpečnými škodlivými 
látkami s možným vlivem na veřejné zdraví a příslušné ekosystémy. 
 
1.4  Výbor připomíná, že v průběhu let 1998-2002, Evropu zasáhlo 100 záplav s ničivými 
následky, z nichž nejhorší byly záplavy na Dunaji a Labi v roce 2002. Od roku 1998 přinesly záplavy 
kolem 700 obětí, zapříčinily přestěhování téměř půl milionu lidí a okolo způsobily ekonomickou 
ztrátu v oblasti pojišťovnictví okolo 25 miliard EUR.4 
 
1.5  Komise si je vědoma tohoto stavu věcí a v červenci 2004 předložila Radě pro životní 
prostředí návrh činnosti EU v oblasti povodňové ochrany se zřetelem na zajištění koordinovaných 
akcí pro zlepšení ochrany proti povodňovým rizikům. Členské státy musí spolupracovat při mapování 
rizikových oblastí a zavádění plánů zvládání povodňových rizik ve všech povodích a pobřežních 
oblastech, přičemž Komise zajišťuje koordinaci informací mezi všemi členskými zeměmi a prosazuje 
v této oblasti osvědčené postupy. 
 
1.6  Nakonec je nutno dodat, že ačkoliv tato činnost má být podniknuta v kontextu vodní 
politiky Společenství, daná problematika se týká také dalších Evropských politik, např. zemědělství, 
životního prostředí, ochrany civilního obyvatelstva, dopravy atd. Navíc vyvstává neobyčejně 
dalekosáhlý problém, který se dotýká všech těchto politik a vztahuje se ke správě zaplavených ploch: 
vymezení a definování veřejné sféry ve vztahu k ochraně říčních břehů a pobřežních pásů tak, aby 
                                                      
4

  Zdroj: COM(2004) 472 final. 
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nepodléhaly zásadním změnám ze strany úřadů, které jsou motivovány výhradně politicky a ovlivňují 
další kompetence v oblasti vodní správy a plánování povodňových rizik. Vyznačení chráněných 
oblastí by usnadnilo uplatnění protipovodňových opatření. 
 
2. Shrnutí návrhu Komise 
 
2.1  Obsah sdělení lze rozdělit do tří položek, a to konkrétně na: 
 

• řízení povodňových rizik; 
• současná opatření a další iniciativy; 
• koordinovaný akční program EU.  

 
2.2  Cílem řízení povodňových rizik je snížit pravděpodobnost a dopady povodní. Proto se 
navrhuje, aby plány řízení povodňových rizik obsahovaly následující prvky: 
 

• prevenci, 
• ochranu, 
• připravenost, 
• krizové plány, 
• obnovu a ponaučení. 

 
2.3  V kontextu současných aktivit a budoucích iniciativ ke zmírnění následků povodní 
jsou navrhovány tři úrovně činnosti. 
 
2.3.1  Činnost na evropské úrovni směřuje k využití stávajících opatření na prevenci a 
zmírnění následků povodní. V rámci výzkumné politiky je cílem využít výzkumné projekty, jako 
např. FLOODsite, které přispívají ke zkvalitňování integrovaných metod analýzy a řízení 
povodňových rizik. Využití Strukturálních fondů, zejména Evropského regionálního fondu rozvoje, 
může pomoci zkvalitnit technický výzkum a vývoj infrastruktur5. Příkladem přeshraničního přístupu 
k boji proti povodním je projekt IRMA („INTERREG činnost na řekách Rýn a Maasa“). 
 
2.3.1.1  Na evropské úrovni se rovněž navrhuje, aby pro ustavení oblastí povodňové kontroly 
pomocí lesnictví a dalších zemědělských činností jakožto prostředku ochrany půdy bylo využito 
politiky CAP. Obdobně se zamýšlí v rámci WFD uplatnit ekologickou politiku pomocí integrace 
zvládání povodňových rizik do integrovaných plánů povodí. Fond solidarity, založený v roce 2002 po 
velkých povodních ve střední Evropě, dále zůstává funkční pro případy naléhavé potřeby. 
 
2.3.2  Co se týče úlohy členských států, je třeba zdůraznit, že jednaly v zájmu boje 
s následky povodní poskytnutím administrativních a právních směrnic, a to zejména ve státech, které 
                                                      
5

  Zajímavý příklad byl specializované sekci „Zemědělství, rozvoj venkova a životního prostředí“ EHSV představen panem 
Sandorem TOTHEM, zástupcem maďarského ministerstva životního prostředí a správy vod. Jednalo se o program dlouhodobého 
řízení povodňových rizik a  o regionální rozvoj v údolí kolem řeky Tisy.  
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nejvíce utrpěly těmito událostmi. Existují plány a strategie ochrany před povodněmi a jsou 
vypracovány  rizikové mapy regionů, které nejčastěji postihují povodně. 
 
2.3.3  Za třetí byla zavedena opatření v zájmu mezinárodní spolupráce na přeshraničních 
řekách, zejména ve střední Evropě, a to prostřednictvím orgánů, zajišťujících koordinovaný přístup ke 
správě říčních povodí. 
 
2.4  Program soustředěné akce EU obsahuje některé prvky, které jsou vrcholně důležité 
pro zavedení opatření na prevenci a zmírnění následků povodní. Nejvýznamnější z nich jsou: zlepšení 
koordinace úřadů pomocí plánů správy říčních povodí a pobřežních oblastí, mapování povodňových 
rizik jakožto nástroj plánování, a výměna osvědčených postupů. 
 
2.4.1  V zájmu úspěšného plnění tohoto programu musí členské státy, Komise a další 
zainteresované strany spolupracovat a plnit své úkoly a povinnosti v oblasti prevence povodňových 
rizik. 
 
2.4.2  Náklady na tento akční program lze jen těžko odhadnout, nicméně výhody tohoto 
programu veškeré náklady převyšují, protože přinášejí kvalitativně lepší ochranu před povodněmi 
evropským občanům, jejich majetku jakož i postiženým osobám a oblastem. EHSV připomíná, že 
mezi 1998 až 2002 utrpěla Evropa přes sto větších povodňových událostí, včetně katastrofální 
povodně podél Dunaje a Labe v roce 2002. Od roku 1998 si povodňové události vyžádaly kolem 700 
lidských obětí, asi půl milionu lidí přišlo o domov a způsobily téměř 25 miliard EUR pojištěných 
škod.6 
 
2.5  V příloze se stanovují směrnice pro rozvoj a implementaci plánů zvládání 
povodňových rizik a tvorbu map povodňových rizik; toto je důležité pro zajištění jednotného přístupu 
k cílům programu. 
 
 
3. Obecné poznámky 
 
3.1  EHSV vítá sdělení Komise, které má za cíl zlepšení a sladění systémů prevence, 
fungujících v mnoha členských státech za účelem zmírnění následků povodní. Nicméně zaprvé je 
třeba důkladnějšího vyhodnocení problému v zájmu dosažení rozhodnutí o vhodných opatřeních, 
zaměřených zejména na co nejúčinnější prevenci, aby se předešlo většině škod, působených 
povodněmi. Za druhé je třeba definovat některé základní pojmy, které nejsou obsaženy v návrhu, tak, 
aby došlo k souhlasu s opatřeními, navrhovanými v rámci plánů řízení a map rizik, a to v co možná 
nejsladěnější podobě. 

                                                      
6

 Pramen: COM(2004) 472 fin. 
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3.2  Povodně jsou přírodní jevy, spojené s běžnými funkcemi říčních a pobřežních 
systémů a vyskytují se v geologickém časovém horizontu, který je mnohem rozsáhlejší než časová 
měřítka, běžně uplatňovaná např. při řízení hospodářského a územního plánování atd. Výraz 
„periodicita výskytu“ tedy znamená, že: 
 

• v případě povodně, ať již jednou za 100 nebo 500 let, řeka zaplaví danou oblast; 
• povodně se určitě budou opakovat; 
• mohou se opakovat kdykoliv. 

 
K pojmům užívaných při hydrologickém plánování patří následující: 
 

• Říční dno nebo přirozená trasa kontinuálního či nekontinuálního toku je území, pokryté 
souvislou vodní vrstvou při nejvyšším vzedmutí hladiny. 

 
• Záplavová území jsou oblasti vymezené teoretickou úrovní hladiny v případě povodní, 

jejichž statistická periodicita může být 100 nebo 500 let. Toto nemá vliv na vlastnictví 
půdy (veřejné nebo soukromé), avšak příslušný úřad může stanovit limity užívání v zájmu 
zajištění bezpečnosti osob a majetku. 

 
• Běžnými znaky záplavových ploch jsou obecně mokřady, háje v nížinách, další zátopové 

oblasti, prolákliny způsobené vydatnými dešti v horských oblastech, lagunové bažiny a 
některé znaky (z nichž mnohé jsou spojeny s ekologicky cennými ekosystémy), které 
indikují povodňové hranice, přičemž, jak již bylo konstatováno, jde o události spojené 
s běžným fungováním říčních a pobřežních systémů. 

 
3.3  Závažnost povodní závisí na osídlení a využívání povodňových oblastí člověkem při 
činnostech, které ovlivňují běžné fungování těchto vodních systémů a podstatně mění říční a pobřežní 
prostředí. Taková činnost zvyšuje riziko abnormálních podmínek, které jsou krajně škodlivé pro 
člověka a majetek. EHSV se domnívá, že za strůjce rostoucí závažnosti a rozsahu povodní je třeba 
považovat tyto faktory: 
 

• zčásti dlouhotrvající nevhodné plánování využití půdy jako důsledek opomíjení 
vědeckých a technických znalostí, které by dnes nebylo přijatelné; 

 
• chybné řízení povodňových rizik (narovnávání toků řek, svádění povodňových vod, 

výstavba nádrží a přehrad, oddělení retenčních prostor prostřednictvím hrází poblíž toku 
řek) a opatření, která se často projevila jako neadekvátní, resp. z celkového hlediska 
především v dolním toku částečně jako kontraproduktivní. 

 
3.4  Rostoucí riziko povodní v důsledku změny přirozených faktorů, zejména změn 
klimatu, vyžaduje velký objem výzkumu v zájmu zjištění, jak mohou tyto změny ovlivnit dynamiku 
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řek a pobřežních oblastí, a tedy i oblasti náchylné k povodním a periodicitu výskytu, a to mezi jinými 
proměnnými hodnotami. 
 
3.5  Rostoucí riziko vlivem lidských faktorů (např. využití půdy v těchto oblastech a počet 
lidských jedinců) může a musí být korigováno pomocí politiky aktivního plánování v zájmu trvale 
udržitelného užívání záplavových oblastí a minimalizace rizik. 
 
 
4. Zvláštní poznámky 
 
4.1  EHSV souhlasí s tím, že zvládání povodňových rizik má za cíl snižování 
pravděpodobnosti a/nebo dopadů povodní, běžně pomocí procesu přihlížejícího k cílům prevence, 
ochrany, informování atd., jak Komise konstatovala. Nicméně je třeba klasifikovat akce a opatření, 
které lze přijmout a kritéria správného rozhodování případ od případu. Lze použít následující 
prevenční opatření: 
 

• Přirozená protipovodňová opatření, např. zlepšení nebo znovuobnovení přirozeného 
vstřebávání na základě snížení hustoty půdy nebo sanace horských lesů; obnovení 
(bývalých) přirozených retenčních prostor, zpomalení rychlosti toku řek a šíření 
záplavových vln díky rušení hrází na vodních tocích a zlepšení vstřebání dešťových vod v 
osídlených oblastech. 

 
• opatření měnící náchylnost zátopové oblasti ke škodám, (např. systémy včasné výstrahy, 

plánování využití půdy a restrikce využívání zátopových oblastí atd.). 
 

• opatření k předcházení povodním (hydrologická nebo hydraulická opatření): ta mohou být 
strukturální (zátopové nádrže, svod vod, přehrady atd.) nebo nestrukturální (omezení 
využití městské zástavby, programy zabezpečení majetku atd.); 

 
4.2  EHSV navrhuje Komisi, aby řídicí plány byly založeny na následujících zásadách a 
nestrukturálních opatřeních: 
 

• Uvedení říčních a pobřežních systémů do přirozeného stavu, podpora obnovy přírodních 
prostor a přirozené samoregulační funkce povodí (zalesňování postižených horských 
oblastí, ochrana mokřadů a souvisejících ekosystémů, monitoring eroze a sedimentace ve 
vodních tocích, programy nalézání alternativních způsobů využití vysoce rizikové půdy a 
její záchrana atd.). 

 
• Zásada zajištění trvale udržitelného rozvoje záplavových oblastí pomocí: 

 
i. odhadu využitelného hospodářského potenciálu využití půdy v těchto 

oblastech, které by bylo slučitelné s přirozenou povodňovou aktivitou; 
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ii. plánování přechodu na tyto modely v různých oblastech plánování, zejména 
při plánování využití půdy. 

 
  V tomto kontextu je třeba uplatnit zásadu dlouhodobého strategického plánování, tj. 
nejen brát v potaz změny v prognózování tak, jak jsou vytyčeny Evropskou komisí, ale zejména je 
korigovat v případech, kdy je rozumné usoudit, že současná úroveň rizik zůstane stejná nebo se zvýší. 
 
4.3  Za účelem výběru vhodných opatření ke zlepšení protipovodňové ochrany by měla 
být vypracována vhodná vodítka a kritéria: 
 

● Na základě zlepšení protipovodňové ochrany nesmí dojít ke zhoršení situace na jiných 
místech (např. zvýšení odtoku, stavu vody nebo zrychlení záplavové vlny v dolním toku 
řeky); 

 
● Pokud možno by se měla ve smyslu trvale udržitelného rozvoje dávat přednost opatření k 

obnovení spádových oblastí povodí a ekologická opatření k lepší, ekologicky neškodné 
plošné retenci záplav (“lepší voda do šíře než do výše”) před zřizováním technických 
ochranných opatření; 

 
● Pokud možno by se měla upřednostňovat opatření, u nichž lze očekávat pozitivní synergie 

s jinými cíli trvale udržitelného rozvoje (např. Evropské rámcové vodní směrnice o 
kvalitě spodních a povrchových vod) 

 
4.4  Zkušenosti se zvládáním povodňových rizik v různých částech světa zejména od 70. 
let 20. století ukazují, že hlavní obtíže při implementaci preventivních opatření nejsou technické a 
nelze je řešit pouze pomocí map rizik či nebezpečí. Např. Technický sbor ozbrojených sil USA 
vypracoval přes 20 000 map rizik, ale ty používá jen velmi málo místních úřadů, a pokud je používají, 
volí jeden typ strukturální činnosti (např. svádění vod, přehrady a hráze), což často znemožňuje 
adekvátní povodňovou kontrolu a předcházení značným vyhnutelným ztrátám, neboť úřady i široká 
veřejnost podlehly falešnému pocitu bezpečí. 
 
4.5  Je třeba zdůraznit, že v EU jsou taková opatření – hlavně budování přehrad a kanálů 
s omezeným využitím – financována právě ze Strukturálních fondů (EFFR a Fondů soudržnosti). 
Prevenční opatření, ať již strukturální nebo jiná, jsou obecně financovaná méně. EHSV proto 
považuje za nutné vyhodnotit potřebu zřízení zvláštní finanční linie pro svůj Akční program, a pokud 
se toto nezdaří, vypracovat vodítka zařazení činností do jiných programů, financovaných Komisí. 
 
4.6  Ve všech případech jsou strukturální opatření jako tato nedostatečná pro předcházení 
povodním nebo pro ochranu zátopových oblastí. Mají smysl pouze jako součást širšího přístupu, který 
vezme v úvahu též plánování využití půdy, dopravní plánování (silnice, železnice atd.), údržbu 
odvodňovacích kanálů a ochranu oblastí a ekosystémů pro regulaci přirozených odtoků. 
V budoucnosti by tedy bylo správné zpřesnit vodítka v příloze ke Sdělení a při přípravě těchto plánů 
uplatnit metodologické zásady osvědčených postupů. 
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4.7  Vtělení plánů zvládání povodní do řídících plánů WFD je důležité pro zajištění stavu, 
kdy se nezbytné plánování provádí v rámci činnosti v celé délce říčního povodí a opatření a činnosti, 
vyvíjené příslušnými úřady na různých úrovních (místní, národní, nadnárodní atd.) jsou vzájemně 
slučitelné a správně koordinované. Je třeba zavést kritéria a vzorce pro zajištění řádné integrace obou 
plánovacích rámců, které budou slučitelné, ale rozdílné, a to prostřednictvím Směrnice, která toto 
umožňuje. Tyto prvky je potřeba podrobněji pojednat v navrhovaném dalším rozvoji vodítek 
uvedených v příloze. 
 
4.8  Zařazení plánů řízení povodní do WFD v zásadě vyžaduje: 
 

• definování povodně jako jevu spojenému s běžným fungováním říčních a pobřežních 
systémů, který může výjimečně a periodicky ovlivnit kvalitu vody a ekosystémy; 

 
• definování „povodňové zóny“ v úzké návaznosti na územní aspekt působnosti WFD (využití 

půdy, možná kontaminace, ekosystémy spojené s kvalitou vody atd.); 
 

• definování povodňových rizik ve spojitosti s riziky a škodami na vodních plochách pokrytých 
WFD; 

 
• specifické zvládání rizik ve vztahu k vodní správě tak, jak je vytyčeno ve WFD (využívání 

vody v říčním povodí, návratnost nákladů, akční plány, zakládání chráněných oblastí). 
 
4.9  Nejdůležitější aspekty zvládání povodňových rizik v souvislosti s plánováním na 
základě WFD jsou: 
 
1) Definování a řízení rizik: 
 

• hydrologická rizika, kvalita vody a ekosystémy 
• související geologická rizika, sesuvy půdy, laviny 
• správa a obnova veřejných pevninských vodních toků a pobřežních vod 
• ekologická kritéria řízení povodní 
• urbanistická kritéria. 

 
2) Výstrahy a výjimečné situace: 
 

• geografické zóny 
• hydrologické informační systémy a systém krizové prevence 
• ochrana civilního obyvatelstva 
• legislativní rámec členského státu pro úpravu výše uvedených aspektů 
• občanská výchova 
• součinnost kompetentních orgánů. 



- 9 - 

CESE 125/2005 FR-SD/mh .../... 

 
3) Další aspekty: 
 

• multidisciplinární výzkum a součinnost 
• pojištění proti rizikům 
• bezpečná výstavba infrastruktury. 

 
 
5. Závěry 
 
5.1  EHSV zastává názor, že jakákoliv činnost v oblasti prevence, protipovodňové 
ochrany a zmírňování následků povodní  musí obsahovat metodologii a nástroje, vytvořené WFD, 
zejména pak plán říčního povodí, které umožňují regulaci veškerých činností ve vztahu ke správě 
vnitrozemských vodních toků a příslušných pobřežních oblastí. EHSV se proto domnívá, že je 
nezbytné zařadit obsah Sdělení, které se přezkoumává a zároveň i připomínky, představené v tomto 
dokumentu, do Směrnice Společenství, která umožní sladit plány zvládání rizik s charakteristikami 
jednotlivých říčních povodí a tak se přizpůsobit zvláštním podmínkám našich řek a pobřeží. 
 
5.2  K zajištění správné integrace je třeba: 
 

• jasné definování základních konceptů, na kterých je třeba pracovat, , zejména pak 
konceptů zmiňovaných v bodě 4.7 stanoviska; 

 
• důkladné vyhodnocení současné situace ve všech říčních povodích a pobřežních oblastech 

Evropy, zejména v oblastech předpokládaných rizik v důsledku klimatických změn a 
lidské činnosti; 

 
• důraz na preventivní činnost proti škodlivým důsledkům povodní s přihlédnutím 

k veškerým opatřením v zájmu obyvatelstva pomocí příslušného vzdělávání a osvěty. 
 
5.3  Plány zvládání rizik a jejich mapování, zanesené do příloh  k přezkoumávanému 
návrhu sdělení, musí být rozšířeny na základě objasnění klasifikace činnosti a dalších opatření. 
V úvahu se přitom musí vzít činnosti a opatření nejvyšší priority a nejlépe odpovídající dosaženému 
stupni financování, jakož i kritéria, která musí být splněna v zájmu snižování nákladů a zvyšování 
přínosu osobám a majetku. Nejdůležitějším cílem je sladit přirozené funkce vnitrozemských vodních 
toků a pobřežních systémů s lidskou činností, tedy dosáhnout integrované a trvale udržitelné činnosti 
v záplavových územích. 
 
5.4  Závěrem EHSV uvádí, že nejvýznamnějším aspektem zvládání povodňových rizik, 
vztahujících se k plánování v rámci WFD, je definování rizik, výstraha a krizové jednání v době 
účinku těchto jevů. Navíc je nutné mít na zřeteli další opatření Společenství ve smyslu 
multidisciplinárního výzkumu a spolupráce specificky zaměřené na zmírňování povodňových škod, 
uplatňování pojištění vztahujícího se na způsobené škody, minimalizaci hospodářských ztrát 
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jednotlivců a zejména bdělost a kontrolu v oblasti bezpečnosti výstavby infrastruktury na 
vnitrozemských vodních tocích a v pobřežních systémech. 
 
 
V Bruselu dne 9. února 2005 
 

Předsedkyně 
Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 
 
 
 

Anne-Marie SIGMUND 

Generální tajemník 
Evropského hospodářského a sociálního výboru 

 
 
 
 

Patrick VENTURINI 
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