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Auditoři EU prověřují řízení rizika povodní 
Evropský účetní dvůr začíná zkoumat, zda jsou prevence povodní, ochrana před povodněmi a 
připravenost na povodně v EU založeny na řádné analýze a zda je pravděpodobné, že budou 
účinné.  

Auditní práce byly zahájeny tento měsíc, zveřejnění zprávy je plánováno na konec roku 2018. 

Poznámky pro redaktory  

Evropská směrnice o povodních z roku 2007 stanoví členským státům povinnost: posuzovat riziko 
povodní pro všechny vodní toky a pobřežní oblasti, mapovat velikost povodní a ohrožený majetek 
a osoby v příslušných oblastech, vypracovat plány pro zvládání povodňových rizik, přijmout 
vhodná a koordinovaná opatření ke snížení rizika povodní, koordinovat opatření na zvládnutí 
povodňových rizik ve sdílených povodích řek a zdržet se opatření, která by zvýšila riziko povodní 
v sousedních zemích. Plánování by mělo brát v úvahu dlouhodobý vývoj, včetně změny klimatu, 
jakož i udržitelné využívání půdy i opatření k zadržování vody, a uceleným a udržitelným 
způsobem tak posilovat odolnost proti povodním. 

Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) („Rizika povodní a zranitelnost životního 
prostředí“, zpráva č. 1/2016) lze očekávat, že větší výskyt extrémních dešťových srážek a 
zvyšování hladiny moří v nadcházejících letech zvýší v Evropě riziko říčních, dešťových a 
pobřežních povodní. Podle jedné velké zajišťovací společnosti připadala v období 1999–2015 ve 
33 evropských zemích na hydrologické události jedna třetina hospodářských ztrát v důsledku 
extrémů spojených s klimatem a tyto ztráty dosáhly celkem částky 105 miliard EUR.  

EU financuje projekty související s povodněmi prostřednictvím řady nástrojů pro financování. 
Například podle cíle na období 2014–2020 „přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům 
a zvládání rizik“ mohou členské státy a regiony přidělovat prostředky EU na projekty související 
s povodněmi z Evropského fondu pro regionální rozvoj i z Fondu soudržnosti. 

 

 


