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k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a ady, kter m se m ní rozhodnutí . 1313/2013/EU 
o mechanismu civilní ochrany Unie /kód dokumentu 14884/17, KOM(2017) 772 v kone ném zn ní/ 

 
ke sd lení Komise Evropskému parlamentu, ad  a boru region  – Lepší zvládání katastrof 

v EU: rescEU – Solidarita a odpov dnost /kód dokumentu 14883/17, 
KOM(2017) 773 v kone ném zn ní/ 

 

 

bor pro evropské zále itosti oslanecké sn movny arlamentu  po vyslechnutí 
informace ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, po vyslechnutí zpravoda ské zprávy posl. etra 

rány a po rozprav  

 s c h v a l u j e  stanovisko, které e p ílohou tohoto usnesení. 

 

 Jan Zahradník v. r.   etr rána v. r. 
 ov ovatel   zpravodaj 

emysl Mališ v. r. 
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Návrh r h u  Evr s h  arla e u a a  er  se  r h u  

 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie 
 

KOM(2017) 772 v one n m n ní   a y 1 /17 
Interinstitucionální spis 2017/0309/COD 

 
 

S lení Komise Evrops mu parlamentu  a  a oru re ion  - Lepší 
zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpov dnost 

 
KOM(2017) 773 v kone n m zn ní  k d ady 1 3/17 

 
 
 Právní základ: 

lánek 196 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Unie podporuje spolupráci mezi lensk mi státy ve snaze posílit innost systém  pro 
p edcházení p írodním nebo lov kem zp soben m pohromám a pro ochranu proti nim. 

 
Dle lánku 6 Smlouvy o fungování Evropské unie má Unie pravomoc provád t innosti, jimi  
podporuje, koordinuje nebo dopl uje innosti lensk ch stát , zde v oblasti civilní ochrany. 
Jedná se o podp rnou innost Unie, ve které harmonizace právních p edpis  lensk ch stát  
není mo ná. ato podp rná pravomoc nenahrazuje pravomoc lensk ch stát .  

 
 Datum zaslání Poslaneck  sn movn  prost ednictvím E : 

11. 12. 2017 (KOM(2017) 772) 
12. 12. 2017 (KOM(2017) 773) 

 
 Datum projednání ve E : 

12. 1. 2018 (1. kolo) 
 
 Procedura: 

ádn  legislativní postup. 
 
 P ed n  stanovisko vlády (dle  109a odst  1 jednacího ádu PS): 

Datované dnem 7. prosince 2017, doru ené do v boru pro evropské zále itosti  
dne 22. prosince 2017 prost ednictvím systému S . 

 
 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Návrh není v souladu s principem subsidiarity. 
 
 Od vodn ní a p edm t: 

V souvislosti se zm nou klimatu dochází k p írodním katastrofám1, co  má za následek ztráty 
na ivotech a majetku, v etn  dopad  na hospodá ství lensk ch stát . Od roku 1980 p išly 
lenské státy o více ne  360 miliard EU . V roce 2017 zem elo více ne  200 lidí jako následek 

katastrof. V d sledku po ár  v ortugalsku v lo ském roce byl zni en milion hektar  lesa, o 
                                                 1          
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ivot p išlo více ne  100 lidí a celkové škody se odhadují na 600 milion  EU . Nov  jsou 
po áry i v rsku a Grónsku. Zem t esení postihuje tálii, kde v roce 2016 zem elo 290 osob, a 
také eck  ostrov Kos a urecko. Mimo to je Evropa posti ena teroristick mi toky a také 
rizikem epidemií (viry ebola a zika). Vzhledem k v še uveden m skute nostem p edkládané 

-  p edstavuje mo né 
zp soby ešení pro lepší ochranu ob an  p ed t mito katastrofami. Cílem p edkládan ch 
opat ení je inn jší a efektivn jší reakce na tyto katastrofy na úrovni EU a také zajišt ní 
vyu ívání všech dostupn ch nástroj  pro p edcházení t mto katastrofám  p ípravu a 
reakci na n  

 Mechanismus Unie v oblasti civilní ochrany podporuje solidaritu mezi lensk mi státy a 
posiluje spolupráci mezi Unií a lensk mi státy a usnad uje koordinaci pro zlepšení reakce na 
p írodní a lov kem zp sobené katastrofy. Sou asn  mechanismus civilní ochrany Evropské 
unie funguje na základ  rozhodnutí . 1313/2013/EU, které upravuje Evropskou kapacitu pro 
odezvu na mimo ádn  události (dobrovoln  soubor kapacit lensk ch stát ). V p ípad , e 
v n kterém lenském stát  nebo t etí zemi dojde ke katastrof  a takovému státu neposta ují 
vlastní kapacity pro ešení situace, m e se obrátit na st edisko Evropsk  komise pro 
koordinaci odezvy na mimo ádn  události, skrze které osloví ostatní lenské státy s ádostí o 
pomoc. ento mechanismus je zalo en na principu dobrovolnosti, a proto si ostatní lenské 
státy samy rozhodují, zda ádosti vyhoví a nabídnou pomoc, i nikoliv. V roce 2017 p i lesních 
po árech bylo však mo no poskytnout pomoc pouze v 10 ze 17 p ípad  ádostí o pomoc. Z toho 
Komise vyvozuje, e dobrovolné nabídky vzájemné pomoci nezajistí ve všech p ípadech 
pot ebné kapacity. 

 Cílem p edkládaného návrhu rozhodnutí, které legislativn  provádí p edkládané sd lení, je 
proto mechanismus Unie posílit, konkrétn : 
- osílit kolektivní schopnost EU a lensk ch stát  reagovat na katastrofy zavedením systému 

duální kapacity pro reakci: 1  rescEU ízen  na úrovni Unie – zvláštní rezerva kapacit pro 
reakci; 2  Evropská rezerva v oblasti civilní ochrany ízená lensk mi státy; 

- osílit opat ení v oblasti prevence; 
- Zajistit ú innost a rychlost mechanismu z hlediska administrativních postup  

 
 Obsah a dopad: 

 Evropská rezerva v oblasti civilní ochrany (p vodn  Evropská kapacita pro odezvu na 
mimo ádné události) i nadále bude zahrnovat soubor p edem vy len n ch kapacit lensk ch 
stát  pro odezvu, moduly, další kapacity pro odezvu a odborníky. Jedná se o sdílení prost edk  
lensk ch stát . Komise by m la na základ  zjišt n ch rizik ur ovat druhy a po et pot ebn ch 

kapacit pro odezvu (tzv. cíle kapacity). Komise monitoruje nedostatky p i pln ní cíl  kapacity a 
vyz vá lenské státy k jejich odstran ní. Kapacity pro odezvu, které lensk  stát zp ístupní, jsou 
k dispozici dle mechanismu, pokud není lensk  stát vystaven v jime né situaci, p i ní  je 
dot eno pln ní jeho vnitrostátních kol . V t chto p ípadech nasazení podléhají uvedené 
kapacity velení a ízení lensk ch stát . 

 Vedle Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany má b t z ízen i systém rescEU, jen  by m l 
poskytovat pomoc v p ípadech, kdy e istující kapacity neumo ují inn  reagovat na 
katastrofy, tedy jako kapacita poslední instance s mo ností okam ité mobilizace. Systém 
rescEU by m l b t souborem t chto kapacit: letecké hašení po ár , vysokokapacitní 
od erpávání, vyhledávací a záchranné operace ve m stech a polní nemocnice a 
pohotovostní léka ské t my. V situacích, kdy dostupné kapacity nebudou posta ovat, chce 
Unie p isp t k financování leasingu i pronájmu kapacit, co  by m lo zv šit innost 
mechanismu zejména v p ípadech katastrof t kajících se v tšího po tu lensk ch stát  a také 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=10580&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5986/18;Nr:5986;Year:18&comp=5986%7C2018%7C


 

 

5986/18   yt/JJ 4
 DGC2C  EN/CS 
 

umo nit spory z rozsahu a lepší koordinaci p i reakci na katastrofu. Systém rescEU by m l mít 
schopnost okam ité reakce v p ípad  nedostate n ch nebo p etí en ch vnitrostátních kapacit 
posti eného státu. Nicmén  by nem l nahrazovat silí na vnitrostátní, regionální ani místní 

rovni. M ly by se zjednodušit postupy mechanismu pro co nejrychlejší p ístup k pomoci a 
kapacitám, co  zahrnuje zavedení jediné spolufinancované kategorie prost edk  reakce v rámci 
Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany, zavedení jednotné míry spolufinancování t chto 
prost edk  (75 ) pro pravy, opravy, dopravu a provozní náklady a omezení aktivace 
mechanismu na 90 denní období (vyjma od vodn n ch pot eb). Nov  by také m la mít Komise 
pravomoc p ijímat akty s cílem vymezit druhy kapacit pro odezvu na základ  zjišt n ch 
rizik a také by m la rozhodovat o jejich nasazení v etn  velení a ízení   

 ro zv šení motivace by Unie m la nav šit prost edky, které poskytuje na financování 
náklad  na pravu, opravy a provoz v etn  spolufinancování p epravy p edem vy len n ch 
kapacit v rámci Evropské rezervy v oblasti civilní ochrany, a to na 75 . Naopak chce p estat 
spolufinancovat vyu ívání prost edk  poskytovan ch ad hoc. Oproti schválené ástce pro 
provád ní mechanismu na období 2014-2020, by m l b t rozpo et mechanismu nav šen 
o 263 166 000 EUR na celkovou ástku 631 566 000 EUR. 

 Za elem prevence by lenské státy m ly pravideln  zp ístup ovat svoje posouzení rizik a 
plány ízení rizik v p ípad  katastrof pro zajišt ní integrovaného p ístupu ke zvládání katastrof. 
Komise by také m la mít mo nost vy adovat od lensk ch stát  zvláštní plány prevence a 
p ipravenosti v souvislosti s konkrétními katastrofami. revence by se také m la posílit zejména 
vyu íváním strukturálních a investi ních fond . V této souvislosti Komise zva uje mo nost, 
e by v období po roce 2020 vyu ívala posouzení rizik a ustanovení o plánování zvládání rizik 

jako p edb nou podmínku v rámci politiky soudr nosti a v rámci Evropského zem d lského 
fondu pro rozvoj venkova. ro zlepšení odborné p ípravy a posílení spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány by se m la vytvo it sí  znalostí v oblasti civilní ochrany EU, která by 
zahrnovala sdílení osv d en ch postup , spole né vzd lávání a cvi ení v této oblasti. 

 

 Dle stanoviska vlády by rozhodnutí m lo dopad na zákon o slu ebním pom ru, zákoník práce a 
zákon o integrovaném záchranném systému zejména z d vodu ízení a velení Evropskou 
komisí. ím  dopad na státní rozpo et se nep edpokládá. 

 
 Stanovisko vlády R: 

 R m e podpo it nav šení rozpo tu Mechanismu o 263 166 000 EUR oproti p vodn  
schválenému financování, nicmén  preferuje, aby ástka byla p evedena z jin ch program  
Unie, nikoliv však pomocí Nástroje fle ibility. Dále podporuje, aby v p ípad  aktivace bylo 
všem registrovan m kapacitám umo n no erpat a  75  vynalo en ch náklad  na adaptaci, 
opravy, p epravu a provozní náklady (dnes hrazeny jen náklady p epravy), a také vítá sdílení 
vnitrostátních anal z rizik a strategií prevence a p ipravenosti. 

 R zásadn  odmítá z ízení zálo ních t m  a vybavení pro odezvu v oblasti civilní ochrany EU 
(tzv. rescEU). Nesouhlasí s tím, aby Komise disponovala kapacitami lensk ch stát  nebo 
soukrom ch subjekt  na základ  nespecifikovan ch dohod a rozhodovala o jejich nasazení 
vzhledem k podp rné loze Komise v rámci civilní ochrany. ova uje rescEU za finan n  
vysoce nákladný a z hlediska etnosti pou ití siln  neefektivní. Dále odmítá návrh na zrušení 
finan ní podpory na p epravu všech ostatních kapacit lenských stát , které nebudou zahrnuty 
do Evropského souboru kapacit civilní ochrany nebo rescEU, z d vodu potencionálního 
nedostatku kapacit v p ípad  mimo ádné události. R je pro zachování mo nosti erpání 
finan ní podpory EU v p ípad  pot eby a  do výše 75  náklad  na p epravu.  
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 S ohledem na to, e R navrhuje zrušení návrhu na z ízení rescEU, navrhuje navýšení 
ma imální míry spolufinancování nových kapacit z 20  na 80  zp sobilých náklad . R 
upozor uje, e pot eba nových kapacit se má odvíjet od posouzení schopnosti zvládání rizik, 
které státy v sou asnosti zpracovávají, a Komise tato posouzení nemá k dispozici. Kone né 
rozhodnutí o nasazení kapacit pro odezvu by m lo z stat v kompetenci lenského státu. 

 
 P edpokládan  harmono ram projednávání v orgánech EU: 

 rojednávání návrhu rozhodnutí spadá do agendy Rady pro spravedlnost a vnit ní v ci (J ) – 
ást vnit ní v ci. rob hla jednání v rámci racovní skupiny pro civilní ochranu ( ROC V) dne 

19. prosince 2017 a dne 11. ledna 2018. V Evropském parlamentu byl návrh rozhodnutí p id len 
výboru pro ivotní prost edí, ve ejné zdraví a bezpe nost potravin (ENV ) a 16. ledna 2018 byla 
dokumentu p id lena zpravodajka Elisabetta Gardini. V sou asné dob  se o ekává usnesení 
výboru. Datum projednání na plénu není doposud stanoveno. 

 
 
 áv r: 

Výbor pro evropské zále itosti: 
 

1. b e r e  n a  v d o m í  návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se m ní 
rozhodnutí . 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie, KOM(2017) 772 v 
kone ném zn ní, kód Rady 14884/17 a sd lení Komise Evropskému parlamentu, Rad  a 
Výboru region  - Lepší zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpov dnost, 
KOM(2017) 773 v kone ném zn ní, kód Rady 14883/17 
 

2. p o d p o r u j e  rámcovou pozici vlády k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady, kterým se m ní rozhodnutí . 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie; 
 

3. p o d p o r u j e  solidaritu mezi lenskými státy a innost Evropské unie zam enou na 
inné a efektivní zvládání katastrof v EU v rámci Mechanismu Unie, a za tímto elem 

p o d p o r u j e  navýšení finan ních prost edk  pro provád ní tohoto Mechanismu a také 
opat ení v oblasti prevence; 
 

4. z d r a z u j e , e Unie má v oblasti civilní ochrany podle lánku 6 S EU pouze 
podp rnou pravomoc, je  nenahrazuje pravomoc lenských stát ; 
 

5. o d m í t á , aby Evropská komise disponovala kapacitami lenských stát  a rozhodovala o 
jejich nasazení v rámci zálo ních tým  a vybavení pro odezvu v oblasti civilní ochrany (tzv. 
rescEU); 
 

6. S ohledem na výše uvedené s h l e d á v á  návrh rozhodnutí v rozporu s principem 
subsidiarity a p i j í m á  k n mu o d v o d n n é  s t a n o v i s k o  na základ  l. 6 

rotokolu . 2 o pou ívání zásad subsidiarity a proporcionality p ipojeného ke Smlouvám; 
 

7. n e s o u h l a s í  se zrušením finan ní podpory EU na p epravu všech ostatních kapacit 
lenských stát , které by nebyly sou ástí Evropského rezervy v oblasti civilní ochrany; 

 
8. á d á  E v r o p s k o u  k o m i s i , aby byl návrh rozhodnutí dopln n o hodnocení 

dopad ; 
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9. á d á  v l á d u , aby jej informovala o dalším pr b hu projednávání t chto dokument ; 

 
10. p o v u j e  p edsedu výboru pro evropské zále itosti, aby v souladu s jednacím ádem 

S R postoupil toto usnesení prost ednictvím p edsedy oslanecké sn movny vlád , 
p edsedovi Senátu, p edsedovi Evropského parlamentu, p edsedovi Rady a p edsedovi 
Evropské komise.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Zahradník v. r.   etr Vrána v. r.   emysl Mališ v. r. 
     ov ovatel         zpravodaj          místop edseda 
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P RLI MEN  O  HE C ECH REPU LIC 
Chamber of Deputies   

Committee for European Affairs 
 

Resolution No. 20 
6nth session on 31st anuary 201  

On the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending 
Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism, COM(2017)772 final, 
Council Code 1 /17  
On the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and 
the Committee of the Regions Strengthening EU Disaster Management: rescEU Solidarity 

ith Responsibility COM(2017)773 final, Council Code 1 3/17 
 
 
 
Conclusions of the Resolution: 
 
Committee for European ffairs 
 
1. takes note of the roposal for a Decision of the European arliament and of the Council 
amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil rotection Mechanism, COM(2017)772 
final, Council Code 14884/17 and the Communication from the Commission to the European 

arliament, the Council and the Committee of the Regions Strengthening EU Disaster Management: 
rescEU Solidarity with Responsibility COM(2017)773 final, Council Code 14883/17; 
 
2. supports the Czech Government's ramework ositions to the roposal for a Decision of the 
European arliament and od the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil 

rotection Mechanism; 
 
3. supports solidarity among Member States and European Union activities aimed at the efficient 
and effective disaster management in the EU under the Union's Civil rotection Mechanism, and for 
this purpose supports increase of financial resources to implement the Mechanism and also 
measures concerning prevention; 
 
4. emphasizes that in the field of civil protection under the rticle 6 EU the Union has only 
supporting competence that do not replace the competence of Member States; 
 
5. rejects that the European Commission has the Member States capacities at its disposal and 
deciding on their deployment within reserved teams and assets of response capacities in the field of 
civil protection (so called rescEU); 
 
6.  with regard to the above mentioned reasons considers the proposed decision COM(2017)772  
contrary to the principle of subsidiarity and therefore adopts a reasoned opinion pursuant to the 

rticle 6 on the rotocol (No 2) on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality anne ed to the reaties,  
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7. disagrees with the withdrawal of the EU financial assistance on the transport costs of all other 
Member States capacities which would not be part of the European Civil rotection ool; 
 
8. calls on the European Commission to complement the roposal for a Decision with an impact 
assessment; 
 
9. calls on the Government of the Czech Republic to inform the Committee on European ffairs 
about the progress and results of the negotiations on these documents;  
 
10. nominates the Chairman of the Committee on European ffairs to submit this resolution via the 
Speaker of the Chamber of Deputies to the Government, to the Speaker of the Senate, to the 

resident of the European arliament, to the Chairman of the Council of the EU and to the 
Chairman of the European Commission pursuant to the Rules of rocedure of the Chamber of 
Deputies.  
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