
Zpráva z druhého zasedání smluvních stran (Meeting of Parties) 
Protokolu o vodě a zdraví, 

které se konalo v Bukurešti ve dnech 23.-25.11.2010 
 
 
Složení delegace ČR: Delegaci ČR schválila vláda ve složení: vedoucí delegace MUDr. 
Michael Vít, PhD. (náměstek ministra zdravotnictví), členové MUDr. František Kožíšek, CSc. 
(SZÚ Praha) a Ing. Doubravka Nedvědová (MŽP), která se však nemohla zúčastnit. 
 
Stručná informace o prezentovaném stanovisku ČR, průběhu a výsledcích jednání: 
Delegace České republiky postupovala na zasedání v souladu s usnesením vlády č. 813 ze dne 
10.11.2010 čili podpořila schválení zprávy o činnosti za období 2007-2010 a připravené 
dokumenty (viz níže), dále podpořila schválení navrženého výboru (Bureau) Protokolu a plán 
činností pro následující období 2011-2013. 
Protokol o vodě a zdraví (dále jen "Protokol"), který je společnou iniciativou OSN a WHO, 
byl podepsán v r. 1999 a vstoupil v platnost v srpnu 2005 poté, co ho ratifikoval potřebný 
minimální počet zemí (16). ČR ho ratifikovala již r. 2002. První zasedání smluvních stran se 
konalo v lednu 2007 v Ženevě ve Švýcarsku, druhé na pozvání vlády Rumunska v Bukurešti 
23.-25.11.2010.  
Druhého zasedání smluvních stran se zúčastnily delegace 33 zemí (členských i signatářských) 
a dále zástupci několika nevládních organizací a různých mezinárodních organizací, celkem 
okolo 150 delegátů. 
 
Hlavní body a výsledky jednání: 
Ustavení zasedání a schválení navrženého programu. Za předsedu byl zvolen a většinu 
jednání vedl pan Kjetil Tveitan z Norska. 
Za předsednictvo zasedání a členy výboru Protokolu pro další období byli zvoleni a schváleni: 
předseda K.Tveitan (Norsko), místopředsedové Oliver Schmoll (SRN) a Ana Drapa 
(Rumunsko), Olga Dorodina (Rusko), Chantal Gatignol (Francie), Mihaly Kadar (Maďarsko), 
Pierre Studer (Švýcarsko), Kris van den Belt (Belgie) a zástupce Běloruska (bude nominován 
později). 
Stav implementace Protokolu: Protokol dosud ratifikovalo 24 zemí. Zástupci asi 15 delegací 
(včetně ČR) přednesli krátké zprávy o naplňování požadavků Protokolu v jednotlivých 
zemích. V roce 2010 měly strany podat první (tříletou) zprávu o naplňování Protokolu. 
Zprávu odevzdaly všechny strany s výjimkou dvou, naopak zprávu poskytly i 4 signatářské 
země. Přestože byl připravena jednotná osnova zprávy Protokolu, ne všechny strany ji 
využily, resp. kvalita a úplnost poskytnutých informací byla rozdílná. Obecné podrobnosti 
jsou uvedeny v hodnotící zprávě a připomínky k jednotlivým zprávám budou stranám sděleny 
v rámci zasedání pracovní skupiny pro stanovení cílů a reportování. Zasedání vyzvalo 
všechny strany i signatáře Protokolu, aby napříště přiravily svoji zprávu podel připravených 
vzorů. Zasedání vzalo také na vědomí zprávu Compliance Committee a volbou doplnilo členy 
této komise (některým končil mandát). 
Zasedání vzalo na vědomí zprávy o souvisejících aktivitách konaných v rámci Úmluvy o 
ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer, v rámci činnosti WHO a 
především v rámci jednotlivých pracovních skupin (task force) Protokolu. 
Zasedání schválilo návrhy několika publikací, které mají stranám pomoci v naplňování cílů 
Protokolu: Guidelines on the Setting of Targets Evaluation of Progress and Reporting, Policy 
and a Technical Guidance on water-related disease surveillance, Guidance on Water Supply 
and Sanitation in Extreme Weather Events. Nyní je tyto dokumenty možné považovat za 
oficiální. 



Zasedání schválilo návrh práce na další období (viz pracovní dokument č. 
ECE/MP.WH/2010/L.1-EUR/EUDHP1003944/4.2/1/3), včetně odhadu finačních nákladů - 
s tím, že program bude možné realizovat pouze tehdy, přispějí-li strany dostatečnou částkou 
na jeho zajištění. V té souvislosti zasedání informovalo strany, že dosud jen málo znich 
přispívá pravidelně na činnost sekretariátu a ostatních aktivit, a vyzvalo je, aby hledaly 
všechny možnosti, jak přispět (ať už přímo finančně nebo "in kind" např. pořádáním 
pracovních setkání nebo poskytnutím odborníků, kteří by se (na náklady vysílající strany) 
podíleli na práci Protokolu). 
Česká republika se bude nadále podílet především na práci skupin, do kterých byla dosud 
zapojena (sledování a omezování vodou přenosných onemocnění, zásobování pitnou vodou a 
čištění odpadních vod v extrémních klimatických podmínkách, reportování) a nově i na 
zahajovaném programu k ochraně malých vodních zdrojů  (pitné vody) a vodovodů (small 
scale water supply and sanitation). 
Oficiální zpráva ze zasedání bude k dispozici počátkem roku 2011. Příští zasedání stran 
(2013) bude hostit Norsko. 
 
Návrh na využití získaných poznatků: Podle hodnocení sekretariátu Protokolu i členů 
Compliance Committee patří zatím Česká republika k několika málo stranám, které si vzorně 
plní všechny své (národní) povinnosti vyplývající ze členství a je i aktivní v některých 
společných mezinárodních projektech - Protokol by totiž neměl být jen o aktivitách a pokroku 
na národní úrovni, ale hlavně o mezinárodní spolupráci, solidaritě a podpoře méně vyspělých 
stran Protokolu. 
ČR má z účasti na pracovních skupinách odborný užitek, protože získává přehled o dobré 
praxi uplatňované v jiných zemích a může se jí inspirovat a zlepšovat své národní přístupy 
k řešení různé problematiky v oblasti vody a zdraví. 
Schválená doporučení (Guidelines) lze využít v rezortech MZ, MZem a MŽP. 
 
Písemné dokumenty: Všechny dokumenty (několik desítek dílčích zpráv i výše zmíněné 
Guidelines) jsou dostupné v elektronické podobě na 
http://www.unece.org/env/water/whmop2.htm. 
 
 
MUDr. František Kožíšek, CSc. 
Praha, 8.12.2010 


