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Zásady 
 

postupu delegace České republiky na 6. zasedání smluvních stran  
Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer 

  
 

Delegace na Zasedání bude vycházet z práva Evropské unie, zejména ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky a z práva České republiky, zejména ze 
zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a k němu 
vydaných prováděcích právních předpisů. Při mezinárodním jednání bude delegace na 
Zasedání rovněž přihlížet k hlavním strategickým dokumentům přijatým v oblasti 
ochrany vod v České republice, jako jsou například plány oblasti povodí na 
vnitrostátní a mezinárodní úrovni a dále ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje 
České republiky a Státní politice životního prostředí České republiky. 
 
             Delegace na Zasedání bude informovat o: 
 
             - stavu implementace Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků 
a mezinárodních jezer (dále jen „Úmluva“), a to zejména prostřednictvím 
dvoustranných smluv o spolupráci na hraničních vodách se Spolkovou republikou 
Německo, Rakouskou republikou, Slovenskou republikou a Polskou republikou a 
smluv o ochraně mezinárodních povodí řek Labe, Dunaj a Odra,  
 
             - plnění směrnic Evropské unie v oblasti vod, zejména o postupu přípravy 
plánů povodí podle směrnice 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství     
v oblasti vodní politiky, a to na národní i mezinárodní úrovni.  
 
             Delegace na Zasedání se aktivně zapojí do diskuse o opatřeních na posílení 
implementace Úmluvy a v této souvislosti podpoří přijetí rozhodnutí o: 
 
             - přístupu států, které nejsou členy Evropské hospodářské komise Organizace 
spojených národů k Úmluvě s tím, že bude souhlasit pouze s takovou variantou řešení, 
která je přijatelná z hlediska mezinárodního práva a právního řádu České republiky,  
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             - ustavení Implementačního výboru pro otázky dodržování Úmluvy, 
 
             - schválení plánu práce na období let 2013 až 2015, 
 
             - modelových ustanovení o podzemních vodách, 
 
             - vizi o budoucnosti vodní úmluvy, 
 
             - spolupráci Úmluvy s Globálním fondem životního prostředí. 
 
             Kromě účasti na Zasedání v rámci plenárního zasedání smluvních stran se 
bude delegace na Zasedání podílet spolu s ostatními členskými státy Evropské unie na 
vypracování společných stanovisek, jimiž bude Evropská unie reagovat na konkrétní 
průběh mezinárodního jednání. 
 
 
 
 


