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I. Preambule  

1. Stávající rámec pro období po roce 2015 pro snižování rizika katastrof byl přijat 
na Třetí světové konferenci o snižování nebezpečí katastrof (Third World Conference 
on Disaster Risk Reduction), která se konala ve dnech 14. až 18. března 2015 
v Sendai, Miyagi, v Japonsku. Konference představovala jedinečnou příležitost, 
aby státy: 

(a) přijaly pro období po roce 2015 stručný, cílený, do budoucna 
a na konkrétní činnost zaměřený rámec pro snižování rizika katastrof 

(b) dokončily posouzení a vyhodnocení implementace rámce z Hyogo 
pro činnost v letech 2005-2015 - zvyšování odolnosti národů a společenství vůči 
katastrofám (the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building Resilience 
of Nations and Communities to Disasters);1 

(c) vyhodnotily zkušenosti získané prostřednictvím regionálních 
a národních strategií/institucí a plánů a jejich doporučení pro snižování rizika 
katastrof, jakož i příslušných regionálních dohod při implementaci činností podle 
rámce z Hyogo; 

(d) identifikovaly způsoby spolupráce na základě závazků k implementaci 
rámce pro období po roce 2015 pro snižování rizika katastrof; 

(e) stanovily postupy pro pravidelné vyhodnocení implementace rámce 
pro období po roce 2015 pro snižování rizika katastrof. 

2. Na Světové konferenci státy rovněž zopakovaly svůj závazek ke snižování 
rizika katastrof a budování odolnosti2  vůči katastrofám, který by měl být řešen 
s obnovenou naléhavostí v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby, 
vhodným způsobem začleněn do politik, plánů, programů a rozpočtů na všech 
úrovních a posouzen v příslušných rámcích.  

 

 

 

  

                                                           
1 A/CONF.206/6 a Dodatek1, kapitola I, usnesení 2.  
2 Odolnost je definována jako: „Schopnost systému, komunity nebo společnosti vystavené nebezpečí 
odolávat, absorbovat, přizpůsobit se a zotavit se z účinků nebezpečí včas a účinným způsobem, 
a to i prostřednictvím zachování a navrácení svých základních struktur a funkcí“, Úřad OSN pro snižování 
rizika katastrof (United Nations Office for Disaster Risk Reduction UNISDR), „Terminologie UNISDR 
pro snižování nebezpečí katastrof 2009“ (Terminology on Disaster Risk Reduction), Ženeva, květen 2009 
(http://www.unisdr.org/we/inform/terminology). 
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Rámec pro činnosti z Hyogo: poučení, identifikované problémy a budoucí 
výzvy 

3. Od přijetí rámce pro činnosti z Hyogo v roce 2005, jak je uvedeno v národních 
a regionálních zprávách o jeho implementaci a v ostatních globálních zprávách, bylo 
dosaženo pokroku při snižování rizika katastrof na místní, národní, regionální 
a globální úrovni ze strany jednotlivých zemí i ostatních zúčastněných stran, 
což vedlo ke snížení úmrtnosti v případě některých nebezpečí.3 Snižování rizika 
katastrof je nákladově efektivní investice pro předcházení budoucím ztrátám.  

Efektivní řízení rizika katastrof přispívá k udržitelnému rozvoji. Státy navýšily 
své zdroje v oblasti řízení rizik katastrof. Mezinárodní mechanismy pro strategické 
poradenství, koordinaci a rozvoj partnerství pro snižování rizika katastrof, 
jako je například Globální platforma pro snižování rizika katastrof (Global Platform 
for Disaster Risk Reduction), a regionální platformy pro snižování rizika katastrof, 
jakož i další příslušná mezinárodní a regionální fóra pro spolupráci, napomohly 
při vývoji politik a strategií a pokroku ve znalostech a vzájemné výměně zkušeností. 
Celkově lze říci, že rámec pro činnost z Hyogo byl důležitým nástrojem pro zvýšení 
veřejného a institucionálního povědomí, vytváření politických závazků a zaměření 
a urychlení činností širokou skupinou zúčastněných stran na všech úrovních. 

4. Během stejného desetiletého období si ale katastrofy dále vybíraly svou daň 
a v důsledku toho docházelo k dopadům na životní úroveň a bezpečnost osob, 
komunit a zemí jako celku. Více než 700 tisíc lidí přišlo o život, více než 1,4 milionu 
lidí bylo zraněno a přibližně 23 milionů lidí přišlo v důsledku katastrof o domov. 
Celkově lze říci, že katastrofami bylo různými způsoby postiženo více než 1,5 miliardy 
lidí. Ženy, děti a osoby ve zranitelných situacích byly neúměrně postiženy. Celková 
ekonomická ztráta byla vyšší než 1,3 bilionu USD. Kromě toho bylo v letech 
2008 až 2012 katastrofami vysídleno144 milionů lidí. Katastrofy, z nichž mnohé jsou 
ještě zesíleny změnou klimatu, mají stále větší četnost a intenzitu a významně brání 
pokroku směrem k udržitelnému rozvoji. Důkazy naznačují, že expozice osob 
a majetku ve všech zemích se zvyšuje rychleji, než se snižuje jejich zranitelnost4, čímž 
se vytváří nové riziko a stále narůstají ztráty způsobené katastrofami s významnými 
hospodářskými, sociálními, zdravotními, kulturními a environmentálními dopady 
v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém období, zejména na místní 
a komunitní úrovni. Opakující se katastrofy malého rozsahu a katastrofy s pozvolným 
nástupem zvláště postihují komunity, domácnosti a malé a střední podniky 
a představují vysoké procento všech ztrát. Všechny země - zejména rozvojové země, 
kde jsou úmrtnost a ekonomické ztráty z katastrof nepoměrně vyšší - se potýkají 
s rostoucí úrovní možných skrytých nákladů a výzev v plnění finančních a jiných 
závazků.  

5. Je naléhavé a zásadní předvídat, plánovat a snižovat rizika katastrof 
za účelem účinnější ochrany osob, komunit a zemí, jejich zdrojů příjmů, zdraví, 
kulturního dědictví, socioekonomických aktiv a ekosystémů, a tím posílit jejich 
odolnost.  

                                                           
3 Nebezpečí je definováno rámcem pro činnost z Hyogo jako: „Potenciálně nebezpečné fyzické události, 
jevy nebo lidská činnost, které mohou způsobit ztrátu života nebo zranění, škodu na majetku, sociální 
a ekonomické narušení nebo zhoršováním životního prostředí. Ohrožení mohou obsahovat skryté 
podmínky, které mohou představovat budoucí hrozby a mohou mít různý původ: přírodní (geologické, 
hydrometeorologické a biologické), nebo vyvolané lidskými procesy (zhoršování životního prostředí 
a technologických rizik).  
4 Zranitelnost je definována  rámcem pro činnost z Hyogo jako: „Podmínky určené fyzickými, sociálními, 
ekonomickými a environmentálními faktory nebo procesy, které zvyšují náchylnost komunity 
vůči dopadům ohrožení“.  
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6. Na všech úrovních je třeba posílit činnost ke snížení expozice a zranitelnosti, 
čímž se zabrání vzniku nových rizik katastrof, a posílit odpovědnost za vznik rizika 
katastrof. Další činnost musí být zaměřena na řešení zdrojových příčin rizika katastrof, 
jako jsou důsledky chudoby a nerovnosti, změny klimatu a jeho variability, 
neplánovaná a rychlá urbanizace, špatné hospodaření s půdou a agregované faktory 
jako demografické změny, slabé institucionální uspořádání, politiky založené 
na neinformovanosti o rizicích, nedostatek regulace a pobídek pro soukromé investice 
snižující rizika katastrof, složité dodavatelské řetězce, omezená dostupnost 
technologií, neudržitelné využití přírodních zdrojů, oslabení ekosystémů, pandemie 
a epidemie. Kromě toho je nutné pokračovat v posilování řádné správy v oblasti 
snižování rizika katastrof na národní, regionální a globální úrovni a zlepšování 
připravenosti a vnitrostátní koordinace pro reakci, obnovu a rekonstrukci 
po katastrofách a využívat obnovu a rekonstrukci po katastrofě s cílem „Build Back 
Better“ (rekonstrukce do lepšího stavu než před katastrofou) podporovanou posílenou 
mezinárodní spoluprací. 

7. Musí existovat širší a na lidi více zaměřený preventivní přístup k riziku 
katastrof. Postupy snižování rizika katastrof musí být zaměřeny na vícenásobná 
způsobů nebezpečí a na více sektorů a být inkluzivní a přístupné, aby byly účinné 
a efektivní. Při uznání jejich vedoucí, regulační a koordinační role by vlády měly 
spolupracovat s příslušnými zúčastněnými stranami, včetně žen, dětí a mládeže, 
osobami se zdravotním postižením, chudými lidmi, migranty, domorodým 
obyvatelstvem, dobrovolníky, společenstvími odborníků a staršími osobami při 
navrhování a provádění politik, plánů a norem. Je zde potřeba větší spolupráce 
a vytváření příležitosti pro spolupráci veřejného a soukromého sektoru a organizací 
občanské společnosti, jakož i akademické obce a vědeckých a výzkumných institucí 
a firem tak, aby integrovaly rizika katastrof do svých řídících postupů.  

8. Mezinárodní, regionální, subregionální a přeshraniční spolupráce nadále 
zůstává zásadní pro podporu úsilí států, jejich národních a místních orgánů, jakož 
i společenství a firem ke snižování rizika katastrof. Stávající mechanismy mohou 
vyžadovat posílení s cílem zajistit účinnou podporu a dosáhnout lepší implementace. 
Rozvojové země, zejména nejméně rozvinuté země, malé ostrovní rozvojové státy, 
vnitrozemské rozvojové země a africké země, stejně jako země se středními příjmy 
čelí specifickým problémům, vyžadují zvláštní pozornost a podporu pro posílení 
domácí zdrojů a schopnosti prostřednictvím dvoustranných i mnohostranných 
spoluprací pro zajištění přiměřeného, udržitelného a včasného způsobu 
implementace a budování zdrojů, finanční a technické pomoci a transferu technologií 
v souladu s mezinárodními závazky.  

9. Celkově rámec pro činnost z Hyogo poskytl důležité nasměrování v úsilí 
o snižování rizika katastrof a přispěl k pokroku směrem k dosažení rozvojových cílů 
tisíciletí. Jejich implementace ale upozornila na řadu nedostatků při řešení zdrojových 
rizikových faktorů katastrof, při formulaci cílů a priorit pro činnost,5 v potřebě 
podporovat odolnost vůči katastrofám na všech úrovních a při zajištění adekvátních 
prostředků implementace. Mezery ukazují na potřebu vytvořit rámec orientovaný 
na činnosti, které by vlády a zainteresované strany mohly implementovat podpůrným 
a doplňkovým způsobem, který pomáhá identifikovat rizika katastrof, které mají 

                                                           
5  Priority pro činnost podle rámce z Hyogo 2005–2015, jsou: (1) zajistit, aby snižování rizika katastrof 
bylo národní a místní prioritou se silným institucionálním základem pro implementaci; (2) stanovit, 
posoudit a sledovat rizika katastrof a zlepšit včasné varování; (3) používat znalosti, inovace a vzdělávání 
k vybudování bezpečného a odolného prostředí na všech úrovních; (4) snížit zdrojové rizikové faktory 
a (5) posílit připravenost na katastrofy pro účinnou reakci na všech úrovních.  



6 

 

být zvládnuty, a který napomůže investicím do zlepšení odolnosti. 

10. Deset let po rámci činností z Hyoga katastrofy nadále podkopávají úsilí 
o dosažení udržitelného rozvoje. 

11. Mezivládní jednání o období po roku 2015 týkající se rozvojové agendy, 
financování rozvoje, změny klimatu a snižování rizika katastrof poskytuje 
mezinárodnímu společenství jedinečnou příležitost k posílení soudržnosti napříč 
politikami, institucemi, cíli, indikátory a měřicími systémy pro implementaci, 
při respektování svých příslušných mandátů. Vhodné zajištění potřebných solidních 
vztahů mezi těmito procesy bude přispívat k budování odolnosti a dosažení globálního 
cíle vymýcení chudoby.  

12. Je třeba připomenout výsledek Konference OSN o udržitelném rozvoji 2012, 
„Budoucnost, kterou chceme“ (UN Conference on Sustainable Development 2012, 
“The Future We Want”), který volal po snižování rizika katastrof a budování odolnosti 
vůči katastrofám, které mají být řešeny s obnoveným smyslem pro naléhavost 
v kontextu udržitelného rozvoje a vymýcení chudoby a které mají být integrovány 
vhodným způsobem na všech úrovních. Konference rovněž znovu potvrzuje všechny 
zásady Deklarace z Ria o životním prostředí a rozvoji (Rio Declaration on Environment 
and Development).  

13. Řešení problému změny klimatu jako jednoho ze zdrojů rizika katastrof, 
při respektování mandátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně 6 
klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change), představuje 
příležitost ke snížení rizika katastrof smysluplným a konzistentním způsobem 
pro všechny vzájemně propojené mezivládní procesy.  

14. V této souvislosti a za účelem snížení rizika katastrof je třeba řešit stávající 
problémy a připravit se na ty budoucí zaměřením se na: monitoring, vyhodnocování 
a pochopení rizika katastrof a sdílení těchto informací a toho, jak byly získány; 
posílení správy a koordinace rizik katastrof napříč příslušnými institucemi a sektory; 
úplná a smysluplná účast příslušných zúčastněných stran na jejich vhodných 
úrovních; investice do odolnosti osob, komunit, zemí a životního prostředí v oblasti 
hospodářské, sociální, zdravotní, kulturní a vzdělávací, a to i prostřednictvím 
moderních technologií a výzkumu; posílení systémů včasného varování 
pro vícenásobné nebezpečí, posílení připravenosti, schopnosti reakce, oživení, 
obnovy a rekonstrukce. Pro doplnění opatření na vnitrostátní úrovni a posílení 
příslušných kapacit je třeba posílit mezinárodní spolupráci mezi rozvinutými 
a rozvojovými zeměmi a mezi státy a mezinárodními organizacemi.  

15. Stávající rámec se bude vztahovat na riziko katastrof malého a velkého 
rozsahu, častých a občasných, náhlých a postupně se rozvíjejících, způsobených 
přírodním nebezpečím nebo člověkem, jakož i související ekologická, technologická 
a biologická nebezpečí a rizika. Jeho cílem je zvládnutí managementu vícenásobných 
nebezpečí a z nich plynoucích rizik a katastrof při rozvoji na všech úrovních, jakož 
i v rámci všech odvětví a napříč těmito odvětvími.  

 

  

                                                           
6 Otázky změny klimatu uvedené v tomto rámci zůstávají dle mandátu Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu v kompetenci smluvních stran Úmluvy. 
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II. Očekávaný výsledek a cíl  

16. I když bylo dosaženo určitého pokroku ve zvyšování odolnosti a snižování ztrát 
a škod, podstatné snížení rizika katastrof vyžaduje houževnatost a vytrvalost 
s výraznějším zaměřením na lidi a jejich zdraví a na jejich životní úroveň a pravidelnou 
kontrolu výsledků. V návaznosti na rámec pro činnost z Hyogo současný rámec usiluje 
o dosažení následující výsledků v průběhu příštích 15 let: 

Podstatné snížení rizika katastrof a ztrát na životech, životní úrovni a zdraví a ztrát 
ekonomických, fyzických, sociálních, kulturních a environmentálních hodnot osob, 
firem, společenství a zemí. 

Dosažení tohoto výsledku vyžaduje pevné odhodlání a zapojení politického vedení 
v každé zemi na všech úrovních implementace s následnou kontrolou výsledků tohoto 
rámce a vytváření nezbytného příznivého a nápomocného prostředí. 

17. K dosažení očekávaného výsledku je třeba usilovat o následující cíl:  

Zabránit novým rizikům a snížit stávající rizika katastrof prostřednictvím implementace 
integrovaných a inkluzivních ekonomických, strukturálních, právních, sociálních, 
zdravotních, kulturních, vzdělávacích, environmentálních, technologických, 
politických a institucionálních opatření, která umožňují předcházení a snižování 
expozice nebezpečím a zranitelnosti katastrofami a umožňují zvýšit připravenost 
na reakci a obnovu a tím posílit odolnost. 

Sledování tohoto cíle vyžaduje navýšení zdrojů pro implementaci a schopnosti 
rozvojových zemí, zejména nejméně rozvinutých zemí, malých ostrovních 
rozvojových států, vnitrozemských rozvojových států a afrických států, stejně jako 
zemí se středními příjmy čelícím specifickým problémům, včetně mobilizace podpory 
prostřednictvím mezinárodní spolupráce za účelem poskytnutí prostředků 
pro implementaci v souladu s jejich vnitrostátními prioritami. 

18. Pro podporu posouzení globálního pokroku při dosahování výsledků a cílů 
tohoto rámce byly dohodnuto sedm globálních cílů. Tyto cíle se budou hodnotit 
na celosvětové úrovni a budou doplněny o práce na vypracování vhodných ukazatelů. 

Národní cíle a ukazatele budou přispívat k dosažení výsledku a cílů tohoto rámce. 

K sedmi globálním cílům patří: 
(a) Výrazně snížit globální úmrtnost při katastrofách do roku 2030 s cílem 

snížit globální míru úmrtí v důsledku katastrof přepočtenou na 100 000 globálních 
úmrtí v letech 2020– 2030 ve srovnání s obdobím 2005–2015.  

(b) Podstatně snížit počet katastrofami postižených lidí na celém světě 
do roku 2030 s cílem snížit celosvětové průměrný počet postižených na 100 000 
v letech 2020 až 2030 ve srovnání s obdobím 2005–2015.7  

(c) Snížit přímé ekonomické ztráty z katastrof ve vztahu ke globálnímu 
hrubému domácímu produktu (HDP) do roku 2030.  

(d) Podstatně snížit poškození klíčové infrastruktury a narušení 
základních služeb katastrofami, včetně zdravotních a vzdělávacích zařízení, 
a to i prostřednictvím rozvoje jejich odolnosti do roku 2030.  

(e) Podstatně zvýšit počet zemí s národní a místní strategií snižování 
rizika katastrof do roku 2020.  

                                                           
7 Kategorie katastrofou postižených osob budou definovány v pracovním procesu následujícím 
po Sendai, o kterém rozhodla Konference. 
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(f)            Podstatně posílit mezinárodní spolupráci s rozvojovými zeměmi 
prostřednictvím odpovídající a udržitelné podpory pro doplnění jejich národních 
opatření k implementaci tohoto rámce do roku 2030. 

(g) Podstatně zvýšit obyvatelstvu dostupnost a přístup k systémům 
včasného varování pro několik druhů nebezpečí a přístup k informacím o rizicích 
katastrof a jejich vyhodnocení do roku 2030. 

 

III. Hlavní zásady  

19. Na základě zásad obsažených v Jokohamské strategii pro bezpečnější svět - 
směrnice pro předcházení přírodním katastrofám, připravenost a zmírňování a jejího 
akční plánu8 (Yokohama Strategy for a Safer World: Guidelines for Natural Disaster 
Prevention, Preparedness and Mitigation and its Plan of Action) a rámce pro činnost 
z  Hyogo, se implementace tohoto rámce bude řídit následujícími zásadami, 
s ohledem na národní okolnosti a v souladu s vnitrostátními právními předpisy, jakož 
i mezinárodními povinnostmi a závazky:  

(a) Každý stát má primární odpovědnost za prevenci a snižování rizika 
katastrof, a to i prostřednictvím mezinárodní, regionální, subregionální, přeshraniční 
a bilaterální spolupráce. Snížení rizika katastrof je společným zájmem všech států 
a míru, do níž jsou rozvojové země schopny účinně posílit a implementovat národní 
politiky snižování rizika katastrof a opatření v rámci svých příslušných podmínek 
a schopností, lze dále zvýšit prostřednictvím poskytování udržitelné mezinárodní 
spolupráce; 

(b) Snižování rizika katastrof vyžaduje, aby byly povinnosti sdíleny 
vhodným způsobem centrálními vládami a příslušnými národními orgány, odvětvími 
ekonomiky a zúčastněnými stranami, podle svých vnitrostátních podmínek a systému 
správy;  

(c) Management rizika katastrof je zaměřené na ochranu osob a jejich 
majetku, zdraví, životní úrovně a prostředků obživy, stejně jako kulturních 
a environmentálních statků, se současnou podporou a ochranou všech lidských práv, 
včetně práva na rozvoj; 

(d) Snižování rizika katastrof vyžaduje zapojení celé společnosti, 
angažovanost a partnerství. To také vyžaduje příslušné zmocnění a inkluzivní, 
přístupnou a nediskriminační účast, přičemž zvláštní pozornost je nutno věnovat lidem 
nepřiměřeně postiženým katastrofami, a to zejména těm nejchudším. Ohledy 
na pohlaví, věk, zdravotní postižení a kulturní perspektivu by měly být zapracovány 
ve všech politikách a postupech; dále podpora žen a mládeže ve vedoucích funkcích; 
v této souvislosti by zvláštní pozornost měla být věnována zlepšování organizované 
dobrovolné práce občanů; 

(e) Snižování rizika katastrof a jeho management závisí na koordinačních 
mechanismech uvnitř i napříč sektory a se zapojením zúčastněných stran na všech 
úrovních a to vyžaduje plnou angažovanost všech státních institucí exekutivní 
a legislativní povahy na národní a místní úrovni a jasnou artikulaci odpovědností 
napříč veřejnými a soukromými subjekty, včetně firem a akademické obce, s cílem 
zajistit vzájemný dosah, partnerství, vzájemné doplňování rolí a odpovědností a jejich 
další pokračování; 

 

                                                           
8 A/CONF.172/9, kapitola I, usnesení 1, příloha I. 
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(f)               Zatímco vedoucí a koordinační úloha národních a federálních vlád 
má nadále zásadní význam, je nutné vhodným způsobem posílit pravomoci místních 
orgánů a místní komunity ke snížení rizika katastrof, a to i prostřednictvím poskytnutí 
prostředků, pobídek a rozhodovací pravomocí;  

(g) Snižování rizika katastrof vyžaduje přístup se zohledněním více druhů 
nebezpečí a začlenění rizik do rozhodování založeném na otevřené výměně a šíření 
utříděných údajů, včetně údajů o pohlaví, věku a zdravotním postižení, stejně jako na 
snadno dostupných, aktuálních, srozumitelných, vědecky podložených informacích 
nemajících citlivou povahu o rizicích, doplněných tradičními znalostmi; 

(h) Rozvoj, posílení a implementace příslušných politik, plánů, postupů 
a mechanismů se musí vhodným způsobem zaměřit na vzájemnou soudržnost, 
včetně udržitelného rozvoje a růstu, bezpečnosti zajišťování potravin, ochrany zdraví 
a bezpečnosti, změny klimatu a jeho variability, management životního prostředí 
a agendy snižování rizika katastrof. Snižování rizika katastrof je zásadní pro dosažení 
udržitelného rozvoje;  

(i)             Zatímco zdroje rizika katastrof mohou být rozsahem místní, národní, 
regionální nebo globální, rizika katastrof mají místní a specifické vlastnosti, které 
je třeba pochopit pro stanovení opatření ke snížení rizika katastrof;  

(j) Zvládnutí zdrojových faktorů rizika katastrof veřejností informovanou 
o rizicích katastrof a pomocí soukromých investic je nákladově efektivnější než 
primární spoléhání se na reakci po katastrofě a oživení a přispívá k udržitelnému 
rozvoji; 

(k) Při oživení po katastrofě, ve fází obnovy a rekonstrukce je důležité 
předcházet vytváření rizik a snížit rizika katastrof přístupem „Build Back Better“ 
a zlepšit veřejné vzdělání a povědomí o riziku katastrof;  

(l)             Efektivní a smysluplné globální partnerství a další posilování 
mezinárodní spolupráce, včetně plnění příslušných závazků oficiální rozvojové 
pomoci ze strany rozvinutých zemí je nezbytné pro efektivní management rizik 
katastrof;  

(m) Rozvojové země, zejména nejméně rozvinuté země, malé ostrovní 
rozvojové státy, vnitrozemské rozvojové země a africké země, stejně jako státy se 
středními příjmy a další země, které čelí specifickým výzvám katastrof, potřebují 
adekvátní, udržitelné a včasné poskytování podpory, a to i prostřednictvím finančních 
prostředků, transferu technologií a budování zdrojů z vyspělých zemí, a potřebují 
partnery odpovídající jejich potřebám a prioritám tak, jak si je samy stanoví.  
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IV. Priority činností 

20. S přihlédnutím ke zkušenosti získané při implementaci činností podle rámce 
z Hyogo a při dosahování očekávaného výsledku a cíle je třeba cílit činnosti v rámci 
i napříč odvětvími ze strany států na místní, národní, regionální a globální úrovni do 
těchto čtyř prioritních oblastí:  

1. Porozumění riziku katastrof;  

2. Posílení správy rizik katastrof a umožnění managementu rizika katastrof;  

3. Investovat do oblasti snižování rizika katastrof za účelem zvýšení odolnosti;  

4 Posílení připravenosti na katastrofy a přípravy k účinné reakci a použití postupu 
„Build Back Better“ při oživení, obnově a rekonstrukci.  

21. V rámci svého přístupu ke snižování rizika katastrof by státy, regionální 
a mezinárodními organizace a další zainteresované strany měly brát v úvahu klíčové 
činnosti uvedené v rámci každé z těchto čtyř priorit a měly by je implementovat 
vhodným způsobem s přihlédnutím k vlastním kapacitám a schopnostem, v souladu 
s vnitrostátními zákony a předpisy. 

22. V souvislosti s neustále rostoucí celosvětovou provázaností je zapotřebí 
koordinovaná mezinárodní spolupráce, konstruktivní mezinárodní prostředí a zdroje 
pro implementaci, aby stimulovaly a přispěly k rozvoji znalostí, prostředků a motivaci 
pro snižování rizika katastrof na všech úrovních, zejména v rozvojových zemích. 

 

Priorita 1. Porozumění riziku katastrof 

23.  Politiky a postupy pro management rizik katastrof by měly být založeny 
na porozumění riziku katastrof ve všech jeho rozměrech zranitelnosti, rozsahu, 
expozici osob a majetku a charakteru nebezpečí a dopadů na životní prostředí. Tyto 
znalosti lze využít pro účely předběžného posouzení rizika katastrof, pro prevenci 
a zmírňování dopadů a pro rozvoj a implementaci vhodných způsobů připravenosti 
a účinné reakce na katastrofy, 

 

Národní a místní úroveň 

24. K dosažení tohoto cíle je důležité:  
(a)  Podporovat shromažďování, analýzy, zpracování a využívání 

relevantních údajů a praktických informací. Vhodným způsobem zajistit jejich šíření 
s ohledem na potřeby různých kategorií uživatelů;  

(b)  Podporovat používání a posilování základního hodnocení rizika 
katastrof a jeho periodické vyhodnocování, vyhodnocování zranitelnosti, zdrojů, 
expozice, nebezpečných vlastností a jejich možných následných účinků 
na ekosystémy v příslušném sociálním a prostorovém měřítku, v souladu 
s vnitrostátními podmínkami;  

(c)  Rozvíjet, pravidelně aktualizovat a rozšiřovat vhodným způsobem 
místní informace o riziku katastrof, včetně map rizik a poskytovat je těm, kdo mají 
rozhodovací pravomoci, široké veřejnosti a komunitám ohrožených katastrofou 
a to ve vhodném formátu a podle potřeby s použitím geoprostorové informační 
technologie;  

(d)   Systematicky vyhodnocovat, zaznamenávat, sdílet a veřejně 
vykazovat ztráty způsobené katastrofami a porozumět ekonomickým, sociálním, 
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zdravotním, vzdělávacím, environmentálním dopadům a dopadům na kulturní 
dědictví, přiměřeně v kontextu expozice specifickým nebezpečím a informacím 
o zranitelnosti; 

(e)  Podle potřeby vhodným způsobem volně šířit v přístupné formě 
utříděné informace nemající citlivou povahu o nebezpečí expozice, zranitelnosti, 
riziku, katastrofách a ztrátách. 

(f)             Podporovat přístup ke spolehlivým údajům v reálném čase, využití 
informací z družic a pozemních pozorování, včetně geografických informačních 
systémů (GIS) a využití inovací informačních a komunikačních technologií k posílení 
nástrojů pro měření, sběr, analýzu a šíření údajů; 

(g)  Rozšiřovat znalosti vládních úředníků na všech úrovních, občanské 
společnosti, komunit a dobrovolníků, jakož i soukromého sektoru a to prostřednictvím 
sdílení zkušeností, poučení, osvědčených postupů a školení a vzdělávání v oblasti 
snižování rizika katastrof, včetně využití stávajících školicích a vzdělávacích 
mechanismů a vzájemného vzdělávání;  

(h)  Podporovat a zlepšit dialog a spolupráci mezi vědeckými 
a technickými komunitami, dalšími zúčastněnými stranami a politickými činiteli tak, 
aby se usnadnila komunikace na rozhraní vědy a politiky a umožnilo se tak účinné 
rozhodování v oblasti managementu rizik katastrof;  

(i)              Vhodným způsobem zajistit vhodné používání tradičních, domorodých 
a místních znalostí a postupů k doplnění vědeckých poznatků při hodnocení rizika 
katastrof a rozvoje a implementace politik, strategií, plánů a programů pro specifické 
sektory s použitím meziodvětvového přístupu a přizpůsobit je jednotlivým lokalitám 
a místním souvislostem;  

(j) Posílit technické a vědecké kapacity pro využití a konsolidaci 
dosavadních poznatků a vytvořit a používat metody a modely pro hodnocení rizika 
katastrof, zranitelnosti a expozice všemi druhy nebezpečí; 

(k)  Podporovat investice do inovací a technologického vývoje 
v dlouhodobém výhledu, podporovat výzkum mnohonásobného nebezpečí zaměřený 
na jeho řešení při managementu rizika katastrof tak, aby se vyřešily mezery, překážky, 
vzájemné závislosti a sociální, ekonomické, vzdělávací a environmentální výzvy 
a rizika katastrof;  

(l)             Podporovat začlenění znalostí rizika katastrof, včetně prevence 
katastrof, zmírňování, připravenosti, reakce, oživení a obnovy ve formálním 
i neformálním vzdělávání, stejně jako v občanské výchově na všech úrovních, jakož 
i v odborném vzdělávání a přípravě; 

(m) Podporovat národní strategie k posílení veřejného vzdělávání 
a informovanost v oblasti snižování rizika katastrof, včetně informací o nebezpečí 
katastrof a souvisejících poznatků a to prostřednictvím kampaní, sociálních médií 
a mobilizací místních komunit, s přihlédnutím na konkrétní cílové skupiny a jejich 
potřeby;  

(n) Využívat informace o rizicích ve všech jejich dimenzích zranitelnosti, 
rozsahu a expozice osob, společenství, země a majetku a také charakteristiky 
nebezpečí k rozvoji a implementaci politiky snižování rizika katastrof;  

(o) Posílit spolupráci mezi lidmi na místní úrovni s cílem šířit informace 
o riziku katastrof prostřednictvím zapojení komunitních organizací a nevládních 
organizací. 
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Globální a regionální úroveň 

25. K dosažení tohoto cíle je důležité:  

(a)  Podporovat rozvoj a šíření vědecky založených metodologií a nástrojů 
k zaznamenávání a sdílení ztrát při katastrofách a příslušných utříděných údajů 
a statistik, jakož i k posílení modelování rizik katastrof, posuzování, mapování, 
monitoring a systémů včasného varování pro vícenásobná nebezpečí;  

(b)  Podporovat provádění komplexních průzkumů rizik katastrof 
z vícenásobného nebezpečí a přípravu regionálních posouzení a map rizik katastrof, 
včetně scénářů pro změnu klimatu; 

(c)   Vhodným způsobem podporovat a posílit prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce, včetně vhodného transferu technologií, přístup ke sdílení 
využívání necitlivých dat a informací, komunikaci a geoprostorové a kosmické 
technologii a souvisejícím služby. Udržovat a posilovat pozemní a dálkové pozorování 
Země a klimatu. Posílit využití sdělovacích prostředků, včetně sociálních médií, 
tradičních médií, zpracování velkých objemů dat a mobilní telefonní sítě tak, 
aby vhodným způsobem podporovaly vnitrostátní opatření pro úspěšnou komunikaci 
rizika katastrof v souladu s národními právními předpisy; 

(d)  Podporovat společné úsilí ve spolupráci s vědeckou a technologickou 
komunitou, akademickou obcí a soukromým sektorem a vytvořit, šířit a sdílet 
osvědčené postupy na mezinárodní úrovni;  

(e)  Podporovat rozvoj místních, národních, regionálních a globálních 
uživatelsky přátelských systémů a služeb pro výměnu informací o osvědčených 
postupech, nákladově efektivních a snadno použitelných technologiích ke snižování 
rizika katastrof a poučení ohledně politik, plánů a opatření ke snižování rizika 
katastrof;  

(f)              Vyvinout účinné globální a regionální kampaně jako nástroje 
pro vzdělávání a informovanost veřejnosti a to na základě těch stávajících (například 
iniciativa „Jeden milion bezpečných škol a nemocnic“ (One Million Safe Schools 
and Hospitals), kampaň „Udělejte města odolná – moje město se připravuje“ (Making 
Cities Resilient: my city is getting ready), Sasakawova cena Organizace spojených 
národů za omezování katastrof (United Nations Award for Disaster Reduction) 
a každoroční Mezinárodní den OSN pro omezování důsledků katastrof (United 
Nations International Day for Disaster Reduction), podporovat celkové povědomí 
o prevenci katastrof, odolnost a odpovědné občanství, napomáhat chápání rizika 
katastrof, podporovat vzájemné učení a sdílení zkušeností. Povzbuzovat veřejné 
a soukromé zúčastněné strany aby se aktivně zapojily do těchto iniciativ 
a zorganizovat nové na místní, národní, regionální a globální úrovni;  

(g)  Posílit vědeckou a technickou práci na snižování rizika katastrof a její 
mobilizaci prostřednictvím koordinace stávajících sítí a vědecko-výzkumných institucí 
na všech úrovních a ve všech regionech s podporou Vědecké a technické poradní 
skupiny UNISDR s cílem posílit vědomostní základnu na podporu implementace 
tohoto rámce; podporovat vědecký výzkum schémat rizik katastrof, jejich příčiny 
a následky; šířit informace o rizicích s nejlepším využitím geoprostorových 
informačních technologií; poskytnout návod na metodiky a normy pro posouzení rizik, 
modelování rizik katastrof a využívání údajů; identifikovat mezery v oblasti výzkumu 
a technologií a stanovit doporučení prioritních oblastí výzkumu v oblasti snižování 
rizika katastrof; propagovat a podporovat dostupnost a využití vědy a techniky 
při rozhodování; přispět k aktualizaci 2009 UNISDR Terminologie snižování rizik 
katastrof (UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction); použít následná 
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posouzení po katastrofě jako příležitost na podporu studia a veřejné politiky; šířit 
studie,  

(h)  Vhodným způsobem podporovat dostupnost materiálů chráněných 
autorskými právy a patenty a to vyjednáním dohod o používání a využívání.  

(i) Lepší dostupnost a podpora inovací a technologií i pro dlouhodobý výzkum 
vícenásobných nebezpečí a výzkumu cílený na řešení a rozvoj v oblasti 
managementu rizik katastrof.  
 

Priorita 2. Posílení správy rizik katastrof pro management rizika  

26. Správa rizika katastrof na národní, regionální a globální úrovni má velký význam 
pro účinné a efektivní management rizik katastrof. Je zapotřebí jasná vize, plány, 
kompetence, vedení a koordinaci v rámci jednotlivých odvětví a napříč jimi, stejně 
jako účast příslušných zúčastněných stran. Posílení správy rizika katastrof 
pro prevenci, zmírňování, připravenost, reakci, obnovu a nápravná opatření je proto 
nezbytné. Podporuje to spolupráci a partnerství napříč různými mechanismy 
a institucemi pro implementaci nástrojů týkajících se snižování rizika katastrof 
a udržitelného rozvoje. 
 

Národní a místní úroveň 

27. K dosažení tohoto cíle je důležité:  
(a)            Zviditelnit a integrovat snižování rizika katastrof v rámci a napříč všemi 

odvětvími. Vhodným způsobem posoudit a podporovat soudržnost a další rozvoj 
národních a místních právních rámců a veřejných politik, které tím že definují role 
a povinnosti, vedou veřejný a soukromý sektor tak aby: (i) řešil rizika katastrof 
ve veřejně vlastněných, řízených nebo regulovaných službách a infrastruktuře; (ii) 
podporoval a poskytoval relevantní podněty pro opatření ze strany osob, domácností, 
komunit a firem; (iii) posílil příslušné mechanismy a iniciativy pro transparentnost rizika 
katastrof, které mohou zahrnovat finanční pobídky, zvyšování veřejného povědomí 
a vzdělávací programy, požadavky na podávání zpráv a právní a správní opatření 
a (iv) zavedl koordinační a organizačních struktury; 

(b)  Přijmout a implementovat národní a místní strategie a plány 
ke snižování nebezpečí katastrof a to napříč různými časovými úseky s cíli, ukazateli 
a časovými rámci zaměřenými na prevenci vzniku rizik, snížení stávajících rizik 
a posílení hospodářské, sociální, zdravotní a environmentální odolnosti;  

(c)  Provést posouzení technické, finanční a správní kapacity 
pro management rizika katastrof a vypořádat se s identifikovanými riziky na místní 
i celostátní úrovni;  

(d)  Podporovat vytvoření nezbytných mechanismů a pobídek s cílem 
zajistit vysokou úroveň souladu se stávajícími ustanoveními zvyšujícími bezpečnost 
podle odvětvových zákonů a předpisů, včetně těch upravujících využití půdy a územní 
plánování, stavební předpisy, oblast životního prostředí a využívání zdrojů a norem 
ochrany zdraví a bezpečnosti a aktualizovat je podle potřeby tak, aby bylo zajištěno 
odpovídající zaměření na management rizika katastrof;  

(e)  Vhodným způsobem rozvíjet a posilovat mechanismy pro následné 
a pravidelné posuzování a zveřejňování zpráv o pokroku v národních a místních 
plánech. Podporovat veřejnou kontrolu a podporovat institucionální debaty, včetně 
poslanců a příslušných úředníků, o postupových zprávách místních a národních plánů 
pro snižování rizika katastrof;  
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(f)             Vhodným způsobem přiřadit jasné vymezení rolí a úkolů 
představitelům obcí v rámci institucí a procesů rizika management katastrof a přiřadit 
rozhodovací pravomoci prostřednictvím příslušných právních rámců. Provést 
komplexní veřejné a komunitní konzultace při přípravě těchto zákonů a předpisů 
na podporu jejich implementace;  

(g)  Zřídit a posílit vládní koordinační fóra složená z relevantních účastníků 
na národní i místní úrovni jako jsou národní a místní platformy pro snižování rizika 
katastrof a stanovit národní kontaktní místo pro implementaci Rámce ze Sendai pro 
snižování rizika katastrof 2015-2030. Je nutné, aby tyto mechanismy měly silný 
základ v národních institucionálních rámcích s jasně přiřazenými odpovědnostmi 
a pravomocemi aby, mimo jiné, identifikovaly odvětvová a meziodvětvová rizika 
katastrof, aby budovaly povědomí a znalosti rizik katastrof prostřednictvím sdílení 
a šíření informací nemajících citlivou povahu a údajů o rizicích katastrof, 
aby přispívaly do zpráv o národních a místních rizicích katastrof a koordinovaly je, aby 
koordinovaly osvětové kampaně ohledně rizik katastrof, aby usnadňovaly 
a podporovaly místní spolupráci mezi různými sektory (například mezi místními 
vládami), aby přispívaly k hodnocení rizik a k podávání informací o národních 
a místních plánech managementu rizik katastrof a o všech politikách relevantních 
pro řízení rizik katastrof. Tyto povinnosti by měly být stanoveny prostřednictvím 
zákonů, předpisů, norem a postupů; 

(h) Vhodným způsobem vybavit místní orgány příslušnými pravomocemi, 
právními a finančními prostředky pro práci a koordinaci s občanskou společností, 
s komunitami a s domácími obyvateli a migranty při managementu rizik katastrof 
na místní úrovni; 

(i)             Podněcovat poslance k podpoře implementace snižování rizika 
katastrof cestou přípravy nových nebo změnou stávajících právních předpisů 
a nastavením rozpočtových prostředků; 

(j)           Podporovat rozvoj standardů kvality jako jsou například certifikace 
a ocenění za management rizik katastrof, za účasti soukromého sektoru, občanské 
společnosti, profesních sdružení, vědeckých organizací a Organizace spojených 
národů;  

(k)  Kde je to možné formulovat veřejné politiky zaměřené na řešení 
otázek prevence nebo přemístění lidských sídel v rizikových zónách katastrof, podle 
národních právních předpisů a právních systémů.  

 

Globální a regionální úroveň 

28. K dosažení tohoto cíle je důležité:  

(a)  Vhodným způsobem z perspektivy tohoto rámce řídit činnost 
na regionální úrovni prostřednictvím odsouhlasených regionálních a subregionálních 
strategií a mechanismů spolupráce pro snižování rizika katastrof, s cílem podpořit 
efektivnější plánování, vytvářet společné informační systémy a sdílet osvědčené 
postupy a programy pro spolupráci a rozvoj zdrojů a to zejména při řešení společných 
a přeshraničních rizik katastrof;  

(b)  Vhodným způsobem pěstovat spolupráci v rámci globálních 
a regionálních mechanismů a institucí pro implementaci a soudržnost nástrojů 
týkajících se snižování rizika katastrof, jako je změna klimatu, biologická rozmanitost, 
trvale udržitelný rozvoj, vymýcení chudoby, životní prostředí, zemědělství, 
zdravotnictví, potravinářství a výživa a další.  
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(c)  Vhodným způsobem se aktivně zapojit do Globální platformy 
pro snižování rizika katastrof, do regionálních a subregionálních platforem 
pro snižování rizika katastrof a do tematických platforem a tak podporovat navazování 
partnerství, pravidelně hodnotit pokrok v implementaci a sdílet postupy a znalosti 
o politikách informované znalosti rizik katastrof, o programech a investicích, včetně 
rozvoje a klimatické otázky a také podporovat integraci managementu rizik katastrof 
do jiných relevantních sektorů. Regionální mezivládní organizace by měly hrát 
důležitou úlohu v regionálních platformách pro snižování rizika katastrof;  

(d)  Podporovat přeshraniční spolupráci a umožnit tak implementaci politik 
a plánování v rámci ekosystémových přístupů v souvislosti se sdílením zdrojů, jako 
například v povodí a podél pobřeží, posilovat odolnost a snižovat rizika katastrof 
a to včetně epidemii a nebezpečí vysídlení;  

(e)  Podporovat vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů 
a informací prostřednictvím, mimo jiné, dobrovolných a samostatně iniciovaných 
vzájemných hodnocení zúčastněných států;  

(f)           Vhodným způsobem podporovat posilování mezinárodních dobrovolných 
mechanismů pro monitorování a hodnocení rizik katastrof, včetně příslušných údajů 
a informací, které využívají zkušeností monitoringu akčního rámce z Hyogo. 
Tyto mechanismy mohou podporovat výměnu informací nemajících citlivou povahu 
o rizicích katastrof mezi příslušnými vnitrostátními státními orgány a zúčastněnými 
stranami v zájmu trvale udržitelného sociálního a hospodářského rozvoje; 

 

Priorita 3. Investice do snižování rizika katastrof vedoucí k odolnosti 

29. Veřejné a soukromé investice do prevence a snižování rizika katastrof 
prostřednictvím stavebních a nestavebních opatření mají zásadní význam 
pro posílení hospodářské, sociální, zdravotní a kulturní odolnosti osob, společenství, 
zemí a jejich majetku, jakož i životního prostředí. Mohou být hybnou silou inovace, 
růstu a vytváření pracovních míst. Taková opatření jsou nákladově efektivní 
a napomáhají záchraně životů, prevenci a snížení ztrát a zajištění efektivní obnovy 
a nápravy škod. 

 

Národní a místní úroveň 

30. K dosažení tohoto cíle je důležité:  
(a)  Vhodným způsobem alokovat potřebné zdroje, včetně financí 

a logistiky, na všech úrovních správy pro rozvoj a implementaci strategií a politik 
snižování rizika katastrof, plánů, zákonů a předpisů ve všech příslušných sektorech;  

(b)  Vhodným způsobem podporovat mechanismy pro přenos rizika 
katastrof a pojištění, sdílení rizika a finanční ochrany a to pro veřejné i soukromé 
investice s cílem snížit finanční dopad katastrof na vlády a společnosti, v městských 
a venkovských oblastech; 

(c)  Vhodným způsobem posílit veřejné a soukromé investice odolné vůči 
katastrofám a to zejména prostřednictvím stavební a nestavební funkční prevence 
rizika katastrof a opatření ke snižování rizik v důležitých zařízeních, zejména školách 
a nemocnicích a technické infrastruktuře; stavět od počátku s lepšími parametry tak, 
aby budovy vydržely neporušené díky vhodnému návrhu a konstrukci, včetně využití 
principů univerzálního projektování a standardizace stavebních materiálů; provádět 
rekonstrukce a přestavby; udržovat povědomí o nutnosti údržby; přihlížet k posouzení 
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ekonomických, sociálních, strukturálních, technologických vlivů a vlivů na životní 
prostředí;  

(d)  Chránit nebo podporovat ochranu kulturních a sbírkových institucí 
a jiných míst historického a kulturního dědictví a náboženských lokalit;  

(e)  Podporovat odolnost pracovišť vůči riziku katastrof prostřednictvím 
stavebních a jiných než stavebních opatření; 

(f)            Podporovat včlenění posuzování rizika katastrof do přípravy politik 
využití území a jejich implementace, včetně územního plánování, hodnocení 
degradace půdy a přechodného a dočasnému bydlení a používání směrnic 
a následných nástrojů s využitím očekávaných demografických a environmentálních 
změn;  

(g)  Podporovat včlenění hodnocení, mapování a management rizika 
katastrof do plánování rozvoje venkova a správy, mimo jiné, horských a poříčních 
oblastí, pobřežních záplavových území, suchých oblastí, mokřadů a všech ostatních 
oblastí se sklonem k suchu nebo záplavám včetně identifikace oblastí, které jsou 
bezpečné pro lidské osídlení a zároveň zachovávají funkce ekosystému, které 
pomáhají snižovat riziko; 

(h) Vhodným způsobem podporovat revizi stávajících nebo přípravu 
nových stavebních předpisů, norem, postupů obnovy a rekonstrukce na národní 
nebo místní úrovni, s cílem učinit je vhodnější pro použití v místním kontextu, zvláště 
pro přechodná a nouzová lidská sídla a posílit schopnost implementovat, kontrolovat 
a prosazovat takové předpisy a to přístupem vhodným pro podporu staveb odolných 
vůči katastrofám;  

(i)             Vylepšit odolnost národních systémů zdravotní péče, včetně integrace 
managementu rizik katastrof do primární, sekundární a terciární zdravotnické péče, 
zejména na místní úrovni; rozvíjet schopnosti zdravotnických pracovníků chápat rizika 
katastrof a implementace a implementovat přístupy snižování rizika katastrof ve 
zdravotní práci a podpora a posílení zdrojů pro vzdělávání v oblasti medicíny katastrof 
a podpora a školení zdravotních společenství v komunitách v oblasti přístupů ke 
snižování rizika katastrof ve zdravotnických programech, ve spolupráci s jinými 
odvětvími, stejně jako při implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů 
(2005) Světové zdravotnické organizace (International Health Regulations (2005) 
of the World Health Organization);  

(j)            Posílit návrh a implementaci inkluzívních politik a mechanismů sociální 
záchranné sítě a to i prostřednictvím zapojení komunity a integrací s programy 
vylepšení životních podmínek a přístupu k základním službám zdravotní péče včetně 
péče o matky, novorozence a zdraví dětí, sexuální a reprodukční zdraví, bezpečnosti 
potravin a výživy, bydlení a vzdělávání, směrem k vymýcení chudoby, k nalezení 
trvalých řešení ve fázi po katastrofě a pro posílení a pomoci lidem nepřiměřeně 
postiženým katastrofami;  

(k) Lidé s život ohrožujícími a chronickými onemocněními by vzhledem 
k jejich konkrétní potřebám měli být zahrnuti do návrhů politiky a plánů 
na management rizik před, během a po katastrofách, včetně přístupu k službám 
záchrany života;  

(l)            Podpořit přijetí politik a programů zaměřených na migraci lidí vyvolanou 
katastrofami k posílení odolnosti postižených osob a hostitelských komunit podle 
národních právních předpisů a okolností;  
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(m) Vhodným způsobem podporovat integraci aspektů a opatření 
ke snižování nebezpečí katastrof do oblasti finančních a daňových nástrojů; 

(n)  Posílit udržitelné využívání a správu ekosystémů a implementovat 
integrované přístupy managementu environmentálních a přírodních zdrojů, které 
zahrnují snižování rizika katastrof;  

(o)  Zvýšit odolnost firem a ochranu obživy a výrobních prostředků v rámci 
celého dodavatelského řetězce. Zajistit kontinuitu služeb a integraci managementu 
rizika katastrof do obchodních modelů a postupů;  

(p)   Posílit ochranu obživy a produktivního majetku včetně hospodářských 
zvířat, pracovních zvířat, nástrojů a semen;  

(q)  Podporovat a integrovat přístupy k managementu rizik katastrof 
v celém odvětví cestovního ruchu, vzhledem k častému spoléhání se na cestovní ruch 
jako na hlavní hybnou sílu hospodářství; 

 

Globální a regionální úrovně 

31. K dosažení tohoto cíle je důležité:  

(a)  Podporovat soudržnost napříč systémy, odvětvími a organizacemi 
spojenými s udržitelným rozvojem a se snižováním rizika katastrof v jejich politikách, 
plánech, programech a procesech;  

(b)  Podporovat rozvoj a posílení přenosu rizika katastrof a mechanismů 
a nástrojů jeho sdílení, v úzké spolupráci s partnery v rámci mezinárodního 
společenství, podniků, mezinárodních finančních institucí a dalších zúčastněných 
stran;  

(c)  Podporovat spolupráci mezi akademickými, vědeckými a výzkumnými 
subjekty a sítěmi a soukromým sektorem k rozvoji nových produktů a služeb, které 
pomáhají snižovat rizika katastrof a to zejména těch, které by pomohly rozvojovým 
zemím a jejich specifickým problémům; 

(d)  Podporovat koordinaci mezi globálními a regionálními finančními 
institucemi s cílem posoudit a předvídat potenciální ekonomické a sociální dopady 
katastrof;  

(e)  Posílit spolupráci mezi zdravotnickými orgány a dalšími zúčastněnými 
stranami k posílení zdrojů zemí pro management zdravotních aspektů rizik katastrof, 
implementaci Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) a budováním odolných 
systémů zdravotnictví;  

(f)            Posílit a podporovat spolupráci a kapacitu a budování zdrojů 
pro ochranu produktivního majetku včetně hospodářských zvířat, pracovních zvířat, 
nástrojů a osiv; 

(g)  Prosazovat a podporovat rozvoj sociálních záchranných sítí 
jako opatření ke snížení rizika katastrof ve spojení s integrováním do programů 
na vylepšení životní úrovně s cílem zajistit odolnost vůči šokům na úrovni domácností 
a komunit; 

(h)  Posílit a rozšířit mezinárodní úsilí zaměřené na odstranění hladu 
a chudoby prostřednictvím snižování rizika katastrof;  

(i)              Propagovat a podporovat spolupráci mezi příslušnými veřejnými 
a soukromými zúčastněnými stranami na zvýšení odolnosti firem vůči katastrofám.  
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Priorita 4. Posílení připravenosti na katastrofy k zajištění účinné reakce 
a aplikaci zásady „Build Back Better“ při oživení, obnově a rekonstrukci 

32. Stabilní růst rizika katastrof, včetně nárůstu expozice osob a majetku, v kombinaci 
s poučením z minulých katastrof naznačuje, že je třeba dále posílit připravenost 
na reakci na katastrofy, přijmout příslušná opatření v očekávání událostí, integrovat 
principy snižování rizika katastrof do připravenosti a reakce na katastrofy a zajistit 
na místě zdroje k účinné reakci a k obnově na všech úrovních. Posílit postavení žen 
a osob se zdravotním postižením tak, aby mohly veřejně vést a propagovat přístupy 
k reakci, obnově, oživení a rekonstrukci základě rovnosti pohlaví, spravedlivě 
a univerzálně přístupné. Klíčové jsou správné přístupy k oživení a k rekonstrukci. 
Katastrofy ukázaly, že fáze oživení, obnovy a rekonstrukce, které musí být připraveny 
před katastrofou, jsou rozhodující příležitost k opětovnému vybudování do lepšího 
stavu a to i prostřednictvím začlenění snižování rizika katastrof do opatření pro rozvoj, 
což zvyšuje odolnost vůči katastrofám národů a společenství. 

 

Národní a místní úroveň 

33. K dosažení tohoto cíle je důležité:  

(a)  Připravit nebo přezkoumat a pravidelně aktualizovat politiky, plány 
a programy krizové připravenosti a havarijní pohotovosti se zapojením příslušných 
orgánů, s ohledem na scénáře změny klimatu a jejich dopad na rizika katastrof 
a vhodným způsobem usnadnit účast všech sektorů a příslušných zúčastněných 
stran;  

(b)  Se zaměřením na ohrožení lidí investovat, rozvíjet, udržovat 
a posilovat komplexní předpovědní výstražné systémy pro předpověď nebezpečí 
ve všech sektorech, komunikačních mechanismy pro rizika katastrof a pro havarijní 
reakci, sociální technologie a telekomunikační systémy zaměřené na monitoring 
nebezpečí. Rozvíjet tyto systémy prostřednictvím procesu, do kterého mohou 
zúčastněné strany přispívat. Přizpůsobit je potřebám uživatelů, včetně kulturních 
a sociálních potřeb, zejména pohlaví. Podporovat používání jednoduchého a levného 
vybavení a zařízení pro včasné varování a rozšířit komunikační kanály pro informace 
včasného varování o přírodních katastrofách;  

(c) Podporovat odolnost nové a stávajících kritické infrastruktury včetně 
vodohospodářské, dopravní a telekomunikační infrastruktury, vzdělávacích zařízení, 
nemocnic a jiných zdravotnických zařízení tak, aby bylo zajištěno, že zůstanou 
bezpečné, efektivní a funkční během a po katastrofách s cílem poskytnout základní 
služby pro záchranu životů;  

(d)  Zřídit komunitní centra pro podporu povědomí veřejnosti 
a ke shromáždění potřebných materiálů k implementaci záchranných a podpůrných 
činností;  

(e)  Přijmout veřejné politiky a provést činnosti, které podporují úlohu 
pracovníků veřejných služeb zavést nebo posílit koordinaci a mechanismy 
financování a postupy pro havarijní pomoc a naplánovat a připravit se na obnovu 
a rekonstrukci po katastrofě; 

(f)            Vyškolit stávající pracovní sílu a dobrovolné pracovníky v záchranné 
činnosti po katastrofě a posílit technické a logistické kapacity s cílem zajistit lepší 
reakci v havarijních případech;  
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(g)  Zajistit kontinuitu provozu a plánování, včetně sociálního 
a hospodářského oživení a poskytování základních služeb ve fázi po katastrofě;  

(h)  Přiměřeně místním potřebám podporovat pravidelnou přípravu 
na katastrofy, cvičení reakce a oživení, včetně nácviku evakuace, odborné přípravy 
a vytvořením místních podpůrných systémů, s cílem zajistit rychlou a účinnou reakci 
na katastrofy a související pohyb osob, včetně přístupu do bezpečného útočiště, 
zajištění základní stravy a jiných nepotravinových dávek;  

(i)               Podporovat spolupráci různých institucí, různých orgánů 
a příslušných zúčastněných stran na všech úrovních, včetně dotčených komunit 
a firem, vzhledem k složité a finančně náročné povaze rekonstrukce po katastrofách 
pod vedením národních orgánů;  

(j)              Podporovat začlenění managementu rizika katastrof do procesů 
oživení a obnovy po katastrofě, usnadnit propojení okamžité humanitární pomoci, 
obnovy a rozvoje. Využít příležitosti během fáze oživení k rozvoji kapacit, které snižují 
rizika katastrof v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém horizontu 
a to i prostřednictvím rozvojových opatření, jako je územní plánování, zlepšení 
stavebních standardů a sdílení odborných znalostí, vědomostí, názorů a ponaučení 
získaných po katastrofě. Integrovat rekonstrukci po katastrofě do hospodářského 
a sociálního udržitelného rozvoje postižených oblastí. To by mělo platit i pro dočasné 
stavby pro katastrofou vysídlené osoby; 

(k)  Vypracovat pokyny pro připravenost na rekonstrukci po katastrofách, 
například pro územní plánování a zlepšování stavebních norem, včetně poučení 
z obnovy a rekonstrukčních programů za více než desetiletí od přijetí rámce 
pro činnost z Hyogo a výměnu získaných zkušeností, znalostí a zkušeností;  

(l)          Vhodným způsobem zvážit přemístění veřejných zařízení 
a infrastruktury, pokud je to možné, do oblastí mimo dosah rizik ve fázi rekonstrukce 
po katastrofě, po konzultaci s dotčenými osobami;  

(m) Posílit schopnost místních úřadů evakuovat osoby žijících v oblastech 
s častým výskytem katastrof;  

(n)  Vytvořit mechanismus registru případů a databázi úmrtnosti 
způsobené katastrofou s cílem zlepšit prevenci nemocnosti a úmrtnosti;  

(o)  Vylepšit programy oživení a poskytovat psychosociální podporu 
a služby pro duševní zdraví pro všechny lidi v nouzi; 

(p)  Vhodným způsobem posoudit a posílit národní právní předpisy 
a postupy týkající se mezinárodní spolupráce na základě právního rámce 
pro vnitrostátní podporu a regulaci mezinárodní pomoci při katastrofách a počáteční 
pomoci při oživení;  

 

Globální a regionální úroveň 

34. K dosažení tohoto cíle je důležité:  

(a)  Vhodným způsobem rozvíjet a posilovat koordinované regionální 
přístupy a operační mechanismy na přípravu a zajištění rychlé a účinné reakce 
na katastrofy v situacích, které překračují možnosti národních zdrojů ke zvládání 
situace;  

(b)  Podporovat další rozvoj a šíření nástrojů jako jsou standardy, 
předpisy, provozní příručky a další nástroje poradenství na podporu koordinovaného 
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postupu ohledně připravenosti a reakce na katastrofy a usnadnit sdílení získaných 
informací a zkušeností a osvědčených postupů pro provádění politik 
a pro rekonstrukční programy prováděné po katastrofách;  

(c)  Kde to je relevantní, podporovat další rozvoj a investice do účinných, 
místně a regionálně kompatibilních mechanismů včasného varování před 
vícenásobným nebezpečím, v souladu s Globálním rámcem pro klimatické služby 
(Global Framework for Climate Services) a usnadňovat sdílení a výměnu informací 
mezi všemi zeměmi; 

(d)  Posílit mezinárodní mechanismy jako je Mezinárodní platforma 
pro oživení (International Recovery Platform) pro sdílení zkušeností a vzdělání 
mezi zeměmi a všemi příslušnými zúčastněnými stranami;  

(e)  Vhodným způsobem podpořit příslušné subjekty OSN k posílení 
a implementaci globálních mechanismů ohledně hydrometeorologických otázek, 
s cílem zvýšit povědomí a zlepšit znalosti o rizicích katastrof souvisejících s vodním 
režimem a o jejich dopadu na společnost a rozvíjet strategie pro snižování rizika 
katastrof na žádost států; 

(f) Podporovat regionální spolupráci s cílem podporovat připravenost 
na katastrofy a to i prostřednictvím společných cvičení a nácviků;  

(g)  Podporovat regionální úmluvy s cílem usnadnit sdílení zdrojů 
pro reakci a zdrojů pro dobu průběhu katastrof a dobu následnou; 

(h) Vyškolit stávající pracovní síly a dobrovolníky v reakci na katastrofy.  

 

V. Role zainteresovaných subjektů  

35. Zatímco státy nesou celkovou odpovědnost za snižování rizika katastrof, 
je odpovědnost dále sdílena mezi vládami a příslušnými zúčastněnými stranami. 
Zejména nestátní zúčastněné strany hrají důležitou roli jako aktivní účastnící 
při poskytování podpory státům v souladu s vnitrostátními politikami, právními 
předpisy a legislativou při implementaci tohoto rámce na místní, národní, regionální 
a globální úrovni. Bude zapotřebí jejich odhodlání, ochoty, znalostí, zkušeností a 
zdrojů.  

36. Při stanovování konkrétních rolí a odpovědností pro zúčastněné strany 
a zároveň při vycházení ze stávajících příslušných mezinárodních nástrojů by státy 
měly podporovat následující činnosti ze strany všech veřejných a soukromých 
zainteresovaných stran:  

(a) Občanská společnost, dobrovolníci, organizované dobrovolné 
organizace a komunitní organizace: zúčastnit se vhodným způsobem na spolupráci 
s veřejnými institucemi tak, aby, mimo jiné, poskytovaly specifické znalosti 
a pragmatické poradenství v souvislosti s vývojem a implementací normativních 
rámců, norem a plánů na snižování rizika katastrof; zapojit se do implementace 
místních, národních, regionálních a globálních plánů a strategií; přispívat k rozvoji 
a podpoře povědomí veřejnosti, návyků souvisejících s prevencí a vzděláváním 
o rizicích katastrof a propagovat vhodným způsobem odolné komunity a inkluzivní 
management rizika katastrof se zapojením celé společnosti, což posiluje synergii 
všech stran. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že:  

(i) Ženy a jejich účast, s ohledem na rovnost pohlaví, jsou rozhodující 
pro efektivní management rizika katastrof a projektování, financování a implementaci 
politik, plánů a programů pro snižování rizika katastrof; přijmout dostatečná opatření, 
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která upevní postavení žen při přípravě na katastrofy a také je připraví na alternativní 
zdroje živobytí v období po katastrofách;  

(ii)      Děti a mládež iniciují změny a měli by mít prostor a způsob jak přispět 
ke snížení rizika katastrof, v souladu s právními předpisy, národní praxí a učebními 
osnovami;  

(iii)      Osoby se zdravotním postižením a jejich organizace jsou rozhodující 
při posuzování rizika katastrof a při navrhování a implementaci plánů odpovídajících 
specifickým požadavkům, přičemž zohledňují, mimo jiné, i zásady projektování staveb 
pro znevýhodněné osoby;  

(iv)       Starší lidé mají dlouholeté znalosti, dovednosti a moudrost, které jsou 
neocenitelným přínosem ke snížení rizika katastrof a měly by být zahrnuty do návrhu 
politik, plánů a mechanismů, včetně včasného varování; 

(v)          Domácí národy díky svým zkušenostem a tradičním znalostem, 
významně přispívají k rozvoji a provádění plánů a mechanismů, včetně včasného 
varování; 

(vi)           Migranti přispívají k odolnosti komunit a společností a jejich znalosti, 
dovedností a schopností mohou být užitečné při navrhování a implementaci snižování 
rizika katastrof; 

(b) Akademická obec, vědecké a výzkumné subjekty a sítě - zaměřit 
se na faktory a scénáře rizik katastrof, včetně nově vznikajících rizik katastrof 
ve střednědobém a dlouhodobém horizontu; rozšířit výzkum pro regionální, národní 
a lokální aplikace; podporovat opatření ze strany místních komunit a orgánů 
a podporovat komunikaci mezi politikou a vědeckou obcí při rozhodování;  

(c) Firmy, profesní sdružení a finanční instituce soukromého sektoru, 
včetně finančních regulátorů a účetních orgánů, jakož i dobročinné nadace - 
integrovat vhodným způsobem management rizik katastrof, včetně zachování 
kontinuity provozu firem, do obchodních modelů a praxe prostřednictvím investic 
založených na znalosti rizik, zejména do velmi malých, malých a středních firem; 
zapojit se do zvyšování informovanosti a školení svých zaměstnanců a zákazníků; 
zapojit se a podporovat výzkum a inovace, jakož i technologický rozvoj 
pro management rizika katastrof; sdílet a rozšiřovat znalosti, praxi a data necitlivého 
charakteru a aktivně se zapojit pod vedením veřejného sektoru do vývoje 
normativních rámců a technických norem, které zahrnují management rizik katastrof;  

(d) Média - převzít aktivní a inkluzivní roli na místní, národní, oblastní 
a globální úrovni a přispívat ke zvýšení veřejného povědomí a porozumění a šířit 
přesné údaje nemající citlivou povahu o riziku katastrof, nebezpečí a informace 
o katastrofách, včetně katastrof malého rozsahu a to v jednoduché, transparentní, 
snadno srozumitelné a přístupné formě a v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány; 
přijmout konkrétní komunikační politiky ohledně snižování rizika katastrof; vhodným 
způsobem podporovat systémy včasného varování a ochranná opatření zachraňující 
život a stimulovat vzdělanost ohledně prevence a podporovat silné zapojení komunity 
do stálých vzdělávacích kampaní a veřejných konzultací na všech úrovních 
společnosti v souladu s národními zvyklostmi.  

37. S odkazem na rezoluci Valného shromáždění 68/211 ze dne 20. prosince 
2013, jsou závazky zainteresovaných stran důležité pro identifikaci způsobů 
spolupráce a pro implementaci tohoto rámce. Tyto závazky by měly být konkrétní 
a časově vázané s cílem podpořit rozvoj partnerství na místní, národní, regionální 
a globální úrovni a pro implementaci strategií a plánů snižování místních a národních 
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rizik katastrof. Všechny zúčastněné strany se vyzývají, aby publikovaly své závazky 
a jejich plnění na podporu implementace tohoto rámce nebo případně národní a místní 
plány managementu rizika katastrof prostřednictvím internetových stránek Úřadu 
OSN pro snižování rizika katastrof (UNISDR).  

 

VI. Mezinárodní spolupráce a globální partnerství 

 

Obecné úvahy 

38. Rozvojové země s ohledem na jejich rozdílné zdroje a také na souvislost mezi 
úrovní jim poskytované podpory a mírou, jakou budou moci implementovat současný 
rámec, vyžadují zvýšenou míru poskytnutí zdrojů na implementaci, včetně 
přiměřených, udržitelných a včasných zdrojů prostřednictvím mezinárodní spolupráce 
a globálního partnerství pro rozvoj a pokračující mezinárodní podpory tak, aby posílily 
své úsilí o snížení rizika katastrof.  

39. Mezinárodní spolupráce při snižování rizika katastrof zahrnuje celou řadu 
zdrojů a je kritickým prvkem v podpoře úsilí rozvojových zemí o snížení rizika 
katastrof. 

40.  Při řešení hospodářské nerovnosti a rozdílů v technologické inovaci 
a výzkumné kapacitě v jednotlivých zemích je velmi důležité posílit při implementaci 
tohoto rámce přenos technologií zahrnující procesy umožňující usnadnit toky 
dovedností, znalostí, nápadů, know-how a technologií z rozvinutých do rozvojových 
zemí. 

41. Rozvojové země s častým výskytem katastrof, zejména v nejméně rozvinutých 
zemích, malých ostrovních rozvojových státech, vnitrozemských rozvojových státech 
a v afrických státech, stejně jako státech se středními příjmy, čelí specifickým 
problémům, vyžadují zvláštní pozornost vzhledem k jejich větší zranitelnosti a rizikům, 
která jsou často výrazně vyšší než jejich schopnost na ně reagovat a následně 
se z katastrof zotavit. Taková zranitelnost vyžaduje naléhavé posílení mezinárodní 
spolupráce a zajištění skutečných a trvalých partnerství v regionu a na mezinárodní 
úrovni s cílem podporovat rozvojové země při implementaci tohoto rámce v souladu 
s jejich vnitrostátními prioritami a potřebami. Obdobná pozornost a odpovídající 
pomoc by měly být rozšířeny na další země ohrožené katastrofami se specifickými 
podmínkami, jako jsou ostrovního země, stejně jako země s rozsáhlými pobřežím. 

42. Katastrofy mohou neúměrně zatížit malé ostrovní rozvojové státy vzhledem 
k jejich jedinečné a specifické zranitelnosti. Účinky katastrof, z nichž některé mají 
zvýšenou intenzitu, byly zhoršeny klimatickou změnou a brání pokroku směrem 
k udržitelnému rozvoji. Vzhledem ke zvláštnímu případu malých ostrovních 
rozvojových zemí je naprosto nezbytné budovat odolnost a poskytovat jim zvláštní 
podporu prostřednictvím implementace výsledků postupem podle aktivity Zrychlený 
způsob činnosti malých ostrovních rozvojových zemí (Small Island Developing States 
Accelerated Modalities of Action - SAMOA)9 v oblasti snižování rizika katastrof. 

43. Africké země i nadále čelí výzvám souvisejícím s katastrofami a zvýšenými 
riziky včetně těch, které se vztahují ke zvyšování odolnosti infrastruktury, zdraví 
a živobytí. Tyto výzvy vyžadují zvýšenou mezinárodní spolupráci a poskytnutí 
odpovídající podpory africkým zemím, s cílem umožnit implementovat tento rámec. 

                                                           
9 Rezoluce Valného shromáždění 69/15, příloha 
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44. Spolupráce sever-jih doplněná spoluprací jih-jih a třístrannou spoluprací 
se ukázala být klíčem ke snížení rizika katastrof a že je třeba posílit další spolupráci 
v obou oblastech. Partnerství mají další důležitou roli v tom, že využívají plného 
potenciálu zemí a podporují jejich vnitrostátních zdroje v oblasti managementu rizik 
katastrof a ve zlepšování sociálního, zdravotního a hospodářského blahobytu 
jednotlivců, komunit a zemí.  

45. Úsilí rozvojových zemí, které nabízejí spolupráci jih-jih a třístrannou spolupráci 
by nemělo omezovat, ale doplňovat spolupráci sever-jih s rozvinutými zeměmi. 

46. Financování z různých mezinárodních zdrojů, veřejný a soukromý transfer 
spolehlivé, cenově dostupné, vhodné a moderní technologie šetrné k životnímu 
prostředí na základě koncesí s preferenčními podmínkami podle vzájemné dohody; 
budování kapacit pro pomoc rozvojovým zemím a otevřené institucionální a politické 
prostředí na všech úrovních jsou kriticky důležitým prostředkem pro snižování rizika 
katastrof. 

 

Prostředky pro implementaci 

47. K dosažení tohoto cíle je důležité:  
(a)  Znovu potvrdit, že rozvojové země potřebují zvýšené poskytování 

koordinované, trvalé a odpovídající mezinárodní podpory pro snižování rizika 
katastrof, zejména pro nejméně rozvinuté země, malé ostrovní rozvojové státy, 
vnitrozemské rozvojové země a africké země, stejně jako země se středními příjmy 
čelící specifickým problémům a to prostřednictvím dvoustranných a vícestranných 
postupů, mimo jiné prostřednictvím posílené technické a finanční podpory a přenosu 
technologií na základě koncesí s preferenčními podmínkami podle vzájemné dohody, 
pro rozvoj a posílení jejich zdrojů;  

(b)  Zlepšit přístup států, zejména rozvojových zemí, k financování 
technologií šetrných k životnímu prostředí, vědy včetně inovací, jakož i znalostí 
a sdílení informací prostřednictvím stávajících mechanismů zejména bilaterální, 
regionální a mnohostranné spolupráce a to včetně s Organizací spojených národů 
a dalšími relevantními organizacemi;  

(c)  Podporovat používání a rozšiřování tematických platforem 
spolupráce, jako jsou globální technologické fondy a globální systémy pro sdílení 
know-how, inovace a výzkum tak, aby zajistily přístup k technologiím a informacím 
pro snižování rizika katastrof; 

(d)  Vhodným způsobem začlenit opatření ke snížení rizika katastrof 
do multilaterálních a bilaterálních programů rozvojové pomoci v rámci a napříč všemi 
odvětvími a spojit je se snížením chudoby, udržitelným rozvojem, managementem 
přírodních zdrojů, životního prostředí, rozvojem měst a přizpůsobením se změně 
klimatu.  

 

Podpora mezinárodních organizací  

48. Pro podporu implementace tohoto rámce je potřeba následující:  
(a)  Vhodným způsobem požádat Spojené národy a další mezinárodní 

a regionální organizace, mezinárodní a regionální finanční instituce a dárcovské 
agentury zabývající se snižování rizika katastrof o vzájemnou koordinaci jejich 
strategií v této oblasti;  
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(b)  Subjekty systému Organizace spojených národů včetně fondů 
a programů a specializovaných agentur by prostřednictvím Akčního plánu OSN 
na snižování nebezpečí katastrof pro odolnost (United Nations Plan of Action on 
Disaster Risk Reduction for Resilience), rámce Organizace spojených národů 
rozvojové pomoci (United Nations Development Assistance Frameworks) a programů 
jednotlivých zemí měly podporovat optimální využití zdrojů a podporovat rozvojové 
země na jejich žádost při implementaci tohoto rámce a to v koordinaci s dalšími 
příslušnými rámci, jako například Mezinárodním zdravotním řádem (2005) a také 
prostřednictvím rozvoje a posílením kapacit a jasných a cílených programů, které 
podporují priority států, vyváženým, dobře koordinovaným a udržitelným způsobem, 
v rámci svých příslušných mandátů;  

(c) Podpora Úřadu OSN pro snižování rizika katastrof (UNISDR) zejména 
pro vhodnou implementaci, její pokračování a posouzení tohoto rámce 
prostřednictvím přípravy pravidelného hodnocení postupu zejména Globální 
platformy, vhodným a včasným způsobem navazovat v Organizaci spojených národů, 
s podporou globálně koherentní a regionální návaznosti a s podporou vývoje 
ukazatelů, případně za koordinace s dalšími příslušnými mechanismy pro udržitelný 
rozvoj a změnu klimatu, odpovídající aktualizace stávajícího webu Monitor rámce 
pro činnost z Hyogo; aktivní účast v meziagenturní práci a v Expertní skupině 
pro ukazatele udržitelného rozvoje (Expert Group on Sustainable Development 
Indicators); pořizování na důkazech založených a praktických pokynů 
pro implementaci v úzké spolupráci se státy a za mobilizace odborníků; posilování 
návyků prevence u příslušných zúčastněných stran tím, že se podpoří rozvoj norem 
činností odborníků a technických organizací, aktivistických iniciativ a šíření informací 
o riziku katastrof, politikách a postupech, jakož i poskytování vzdělávání a školení 
o snižování rizika katastrof prostřednictvím přidružených organizací; podpora zemí 
a to i prostřednictvím národních platforem nebo jejich ekvivalentu při rozvoji národních 
plánů a sledování vývojových trendů a schémat týkajících se rizika katastrof, ztrát 
a dopadů; svolání Globální platformy pro snižování rizika katastrof a podpora 
organizování regionálních platforem pro snižování rizika katastrof ve spolupráci 
s regionálními organizacemi; řízení revizí Akčního plánu OSN na snižování rizika 
katastrof pro odolnost; usnadňovat posílení a pokračování služby Vědecké 
a technické poradní skupiny mezinárodní konference o rizicích katastrof při mobilizaci 
vědeckých a technických prací na snižování rizika katastrof, v úzké spolupráci se státy 
vést aktualizaci Terminologie snižování nebezpečí katastrof z roku 2009, v souladu 
se státy dohodnutou terminologií;  udržování registru závazků zúčastněných stran;  

(d)  Mezinárodní finanční instituce jako je Světová banka a regionální 
rozvojové banky zváží priority tohoto rámce pro poskytování finanční podpory a půjček 
pro integrované snižování rizika katastrof do rozvojových zemí;  

(e)  Další mezinárodní organizace a smluvními orgány, včetně Konference 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (Conference of the Parties 
to the United Nations Framework Convention on Climate Change), mezinárodní 
finanční instituce na globální i regionální úrovni, Hnutí Mezinárodního červeného kříže 
a Červeného půlměsíce (International Red Cross, Red Crescent Movement) budou 
podporovat rozvojové země při implementaci tohoto rámce na jejich žádost, 
v koordinaci s dalšími příslušnými rámci;  

(f)            Aby se iniciativa OSN Global Compact jako hlavní iniciativa OSN 
pro rozvoj spolupráce se soukromým sektorem a podniky více zapojila a podporovala 
vnímání zásadního význam snižování rizika katastrof pro udržitelný rozvoj a odolnost;  
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(g)  Celkové zdroje systému Organizace spojených národů na pomoc 
rozvojovým zemím při snižování rizika katastrof by měly být posíleny tím, 
že poskytnou odpovídající zdroje prostřednictvím různých mechanismů financování, 
včetně zvýšených, včasných, stabilních a předvídatelných příspěvků 
do Svěřeneckého fondu OSN pro omezování katastrof (United Nations Trust Fund 
for Disaster Reduction) a posílením role Fondu ve vztahu k implementaci tohoto 
rámce;  

(h)  Aby vhodným způsobem Meziparlamentní unie (Inter-Parliamentary 
Union) a další příslušné regionální orgány a organizace poslanců i nadále 
podporovaly a obhajovaly činnosti pro snižování rizika katastrof a posilování právních 
rámců;  

(i)            Aby organizace Spojených měst a místních samospráv (United Cities 
and Local Governments) a jiné příslušné orgány místní samosprávy i nadále 
podporovaly spolupráci a vzájemné posilování kvalifikace mezi místními 
samosprávami pro snižování rizika katastrof a implementaci tohoto rámce.  

 

Navazující činnosti  

49.           Konference vyzývá Valné shromáždění na jeho sedmdesátém 
zasedání, aby zvážilo možnost zahrnut vhodným způsobem posouzení globálního 
pokroku při implementaci tohoto rámce pro snižování rizika katastrof jako součásti 
integrovaných a koordinovaných procesů v návaznosti na konference a summity 
Organizace spojených národů, ve shodě s Hospodářskou a sociální radou (Economic 
and Social Council), Vysokým politickým fórem pro udržitelný rozvoj (High-level 
Political Forum for Sustainable Development) a s čtyřletými komplexními cykly 
posouzení politiky, s přihlédnutím k příspěvkům Globální platformy pro snižování 
rizika katastrof a regionálních platforem pro snižování rizika katastrof a Monitoru 
akčního rámce z Hyogo.  

50.            Konference doporučuje šedesátému devátému zasedání Valného 
shromáždění, aby zřídilo otevřenou mezivládní pracovní skupinu složenou 
z odborníků jmenovaných členskými státy a za podpory Úřadu pro snižování rizika 
katastrof OSN (UNISDR), za účasti příslušných zainteresovaných stran, 
pro zpracování souboru možných ukazatelů pro měření globálního pokroku 
při implementaci tohoto rámce ve spolupráci s meziagenturní expertní skupinou 
pro ukazatele udržitelného rozvoje. Konference rovněž doporučuje, aby pracovní 
skupina posoudila doporučení Poradní skupiny pro vědu a techniku (Scientific 
and Technical Advisory Group) pro aktualizaci UNISDR terminologie pro snižování 
nebezpečí katastrof z roku 2009 a to do prosince 2016, a že výsledek této práce bude 
předložen Valnému shromáždění ke zvážení a přijetí.  


