VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 23. října 2013 č. 807

Zásady
pro postup delegace České republiky na 3. zasedání smluvních stran
Protokolu o vodě a zdraví (dále jen „Protokol“)
1) Při zaujímání stanovisek k projednávaným otázkám bude delegace České republiky

na Zasedání vycházet ze zájmů ČR a schválených zásad české zahraniční politiky,
z Programového prohlášení vlády ČR, z platné legislativy ČR, ze stanovených národních
cílů k Protokolu a z hlavních dokumentů přijatých pro danou oblast v ČR, tj. především
ze Zdraví 21, ze strategie v oblasti vod přijaté Plánem hlavních povodí ČR a Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací ČR, dále ze Strategie udržitelného rozvoje a ze Státní
politiky životního prostředí.
2) Delegace ČR bude v rámci hlavních bodů programu postupovat následujícím způsobem:
a) Schválení programu zasedání – delegace ČR bude souhlasit s navrženým programem
zasedání.
b) Ustavení třetího zasedání smluvních stran Protokolu – aktivní vystoupení či hlasování
delegace ČR se nepředpokládá.
c) Zvolení vedoucích představitelů zasedání – delegace ČR nebude předem navrhovat
žádné své kandidáty a bude hlasovat pro navržené kandidáty.
d) Informace o stavu implementace Protokolu – ČR jako jedna ze smluvních stran

Protokolu bude mít krátké vystoupení (v délce do 3 min.), ve kterém shrne zkušenosti
z tvorby národních cílů, včetně jejich plnění a aktualizace, a dále uvede názor
na význam Protokolu (tj. Protokol posiluje mezirezortní spolupráci a zabývá se
některými novými oblastmi, které neřeší legislativa EU).
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e) Zprávy o jiných aktivitách OSN (Ekonomické komise pro Evropu) a WHO-EURO,
které se dotýkají Protokolu – bod bude pouze pro informaci, delegace ČR nebude
vystupovat.
f) Zprávy o činnosti hlavních aktivit a pracovních oblastí Protokolu za období 2011 – 2013

– bod bude sice pro informaci a v některých částech pro diskusi, ale v této fázi není
potřeba aktivního vystoupení delegace ČR. ČR se aktivně podílela a podílí

na

práci v oblasti malých vodních zdrojů zásobování vodou a omezování vodou
přenosných onemocnění, zásobování pitnou vodou. Při přípravě pravidelné tříleté
zprávy o plnění Protokolu neměla ČR žádné problémy a necítí potřebu tuto zkušenost
diskutovat v plénu.
g) Informace o postupech a mechanismech naplňování Protokolu (národní zprávy

o implementaci Protokolu, postupy dodržování Protokolu – zpráva Komise
pro posouzení dodržování Protokolu, prezentace připravených metodik) – bod bude
pro informaci. Delegace ČR nebude navrhovat vlastního kandidáta do Komise
pro posouzení dodržování Protokolu.
h) Informace a diskuse o finančním mechanismu konkrétních projektů (Ad Hoc Project

Financial Mechanism, který je pravidelným setkáním donátorů s předkladateli
konkrétních projektů na zlepšení situace v oblasti vody a zdraví) – ČR nepatří mezi
donátory a není ani příjemcem pomoci, která je určena chudším zemím. Proto se
delegace ČR zdrží diskuse o hodnocení účinnosti tohoto mechanismu.
i) Plán práce pro období 2014 až 2016 – delegace ČR podpoří navržený plán práce

Protokolu, ale z kapacitních důvodů nepřislíbí vedoucí roli nebo aktivní účast svých
odborníků v jednotlivých pracovních oblastech. Jednak bude ještě do příštího roku
přesahovat dosavadní spolupráce Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na aktivitách
v rámci malých vodních zdrojů (vyhodnocení dotazníku a příprava informační
publikace), jednak bude kapacita pracovníků SZÚ v příštím období napřena na plnění
národních cílů v gesci MZ, které mají být splněny v období let 2013-2015.
j) Finanční prostředky pro zajištění aktivit Protokolu v příštím období - činnost

sekretariátu a všechny aktivity v rámci Protokolu jsou financovány z dobrovolných
příspěvků smluvních stran Protokolu. Ze zpráv sekretariátu opakovaně vyplývá, že
finanční zajištění aktivit je nedostatečné, protože smluvní strany – až na některé
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výjimky – přispívají málo nebo vůbec. ČR, která je signatářem Protokolu od samého
počátku (1999), dosud přispěla prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR
dvakrát na implementaci související Úmluvy o ochraně a využívání hraničních
vodních toků a mezinárodních jezer (13 tisíc USD v roce 2005 a 10 tisíc EURO v roce
2010).
k) Diskuse o datu a místu 4. zasedání stran – delegace ČR nebude nabízet ČR jako
hostitelskou zemi příštího zasedání stran.

