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Zásady 
 

postupu delegace České republiky 
na 25. Shromáždění Mezinárodní námořní organizace 

 
 
 

Delegace na Shromáždění: 
 

1. V oblasti bezpečnosti námořní dopravy vezme na vědomí zprávu Výboru pro 
námořní bezpečnost (MSC) a jeho doporučení na doplnění Úmluvy o pravidlech pro 
zabránění srážkám na moři (COLREG). Podpoří přijetí navržených úprav. 
 

2. V oblasti ochrany námořní dopravy před protiprávními činy - „security“ 
vezme na vědomí příslušnou zprávu, zejména o implementaci mezinárodní úmluvy      
o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby (SUA) a jejím 
slaďování s problematikou usnadňování odbavování zboží v námořním obchodu. 
Česká republika bude, stejně jako ostatní státy Evropské unie a Mezinárodní námořní 
organizace (dále jen „IMO“), podporovat realizaci globální strategie Organizace 
spojených národů pro potlačování terorismu. 
 

3. V oblasti ochrany životního prostředí vezme na vědomí zprávu Výboru pro 
ochranu mořského prostředí (MPEC). V této zprávě se mimo jiné konstatují určité 
problémy s technickou dosažitelností plnění norem čistoty balastových vod plánované 
k 1. lednu 2009. Výbor připravil návrh rezoluce umožňující dočasnou úlevu - časový 
odklad plnění zamýšlené normy - pro lodě s množstvím balastu do 5 000 cbm. Česká 
republika tento návrh podpoří, pokud nebude zaujato jiné koordinované stanovisko ze 
strany Evropské unie. 
 

4. V oblasti technické spolupráce vezme na vědomí zprávu Výboru pro 
technickou spolupráci (TCC). Podpoří zejména ty programy, které mají bezprostřední 
dopad na praktickou využitelnost v České republice, tj. zejména program výcviku 
auditorů pro systém dobrovolných auditů členských států IMO a další vývoj 
modelových kurzů pro výcvik námořníků. 
 

5. V ekonomické a organizační oblasti podpoří navrhovaný rozpočet na příští 
období (léta 2008 až 2009), jehož návrh se očekává vyrovnaný a zohledňuje podíl jed-
notlivých členských států IMO na námořní dopravě. 
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6. Vezme na vědomí zprávu o pokroku v implementaci systému dobrovolných 
auditů členských států a podpoří program dalšího výcviku potřebných auditorů v rámci 
technické pomoci IMO. Česká republika je pozvána a plánuje svoji účast na regio-
nálním výcviku auditorů v Polské republice v lednu 2008. 
 

7. Vezme na vědomí zprávu Výboru pro usnadnění námořního obchodu (FC) a 
podpoří úsilí o zjednodušení odbavení pro lékařské účely přesně určených radio-
aktivních materiálů třídy 7 podle Mezinárodního předpisu o námořní přepravě 
nebezpečných věcí (IMDG Code). 
 

8. Vezme na vědomí zprávy o plnění strategického plánu IMO na období let 
2006 až 2011 přijatého rezolucí A.970(24) a krátkodobého plánu přijatého rezolucí 
A.971(24) na období let 2006 a 2007. 
 

9. Vyslechne si zprávy Rady IMO o hospodaření, výsledcích opatření přijatých 
ke sledování nezaplacených příspěvků. Při této příležitosti podpoří případná 
navrhovaná opatření a úpravy vůči státům - dlužníkům. 
 
       10. Při volbách do Rady IMO bude podporovat zejména kandidáty Evropské unie. 
V rámci hlasování pro ostatní kandidáty, kteří požádali o podporu při volbě do Rady: 
tj. Čínská lidová republika, Malajsijská federace, Thajské království, Singapurská 
republika a Indonéská republika, bude delegace postupovat s přihlédnutím k postojům 
Evropské unie podle instrukcí Ministerstva zahraničních věcí. 
 
       11. V technické oblasti vezme na vědomí zprávu o pokroku dosaženém při 
implementaci Celosvětového systému identifikace a sledování námořního provozu 
(LRIT). Česká republika poskytla potřebnou součinnost vyplněním dotazníku o před-
pokládaných informačních tocích a postupuje koordinovaně se státy Evropské unie. 
Podpoří další úsilí o implementaci uvedeného systému. 
 


