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Zásady 

postupu delegace České republiky na 11. zasedání Konference smluvních stran 
Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy 

vodního ptactva 
 
 

1. Delegace na Zasedání bude při jednání vycházet ze zásad ochrany přírody a 
krajiny, z principů udržitelného rozvoje přijatých na mezinárodních jednáních a 
v rámci příslušných mezinárodních smluv, jejichž plněním je vázána, jakož i 
z relevantních právních předpisů a strategických dokumentů České republiky, 
především Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, Státního 
programu ochrany přírody a krajiny České republiky, Strategického rámce 
udržitelného rozvoje České republiky a Státní politiky životního prostředí České 
republiky. Zároveň bude vycházet z možností České republiky plnit v budoucnu 
efektivně závěry Zasedání. 
 

2. Delegace na Zasedání bude v rámci koordinačních jednáních Evropské unie 
prosazovat stanoviska České republiky. 
 

3. Delegace na Zasedání nebude usilovat o znovuzvolení do Stálého výboru 
Úmluvy o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního 
ptactva (dále jen „Úmluva“) za evropský region na období let 2013 až 2015. 
 

4. Delegace na Zasedání podpoří při projednávání budoucího mezinárodního 
statusu sekretariátu Úmluvy takový návrh, který zajistí efektivní implementaci cílů 
Úmluvy a zároveň hospodárné využívání finančních prostředků vynaložených na 
zajištění chodu Úmluvy ve prospěch zajištění praktického naplňování závazků 
vyplývajících z Úmluvy. 
 

5. Delegace na Zasedání podpoří úzkou spolupráci a koordinaci činnosti             
s dalšími mezinárodními úmluvami v ochraně přírody, a to zejména s Úmluvou               
o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (tzv. Bonnskou úmluvou), 
Úmluvou o biologické rozmanitosti, Úmluvou o ochraně evropské fauny a flóry a 
přírodních stanovišť (tzv. Bernskou úmluvou), Úmluvou Organizace spojených národů 
o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, 
zejména v Africe, a Rámcovou úmluvou Organizace spojených národů o změně 
klimatu.  
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6. Při projednávání finančních otázek bude delegace na Zasedání trvat na 
dodržování principu vysoké hospodárnosti a účelnosti vynakládání finančních 
prostředků a dosažení konsensuálního návrhu rozpočtu Úmluvy na léta 2013 až 2015   
s co nejnižším nárůstem a s co nejnižším dopadem na rozpočty smluvních stran.  
 

7. Delegace na Zasedání bude prezentovat aktivity České republiky vztahující 
se k problematice mokřadních ekosystémů. 
 
 
 
 


