
Š T A T Ú T
Slovensko-českej komisie pre hraničné vody

Článok 1

Zloženie komisie

(1) Komisia sa skladá z delegácií zmluvných strán.
Každá delegácia má najviac osem členov.

(2) Vedúcimi delegácií zmluvných strán v komisii sú
splnomocnenci.

(3) Každá delegácia môže na prerokovanie určitých
otázok v komisii prizva� odborníkov.

Článok 2

Pôsobnos� komisie

Komisia plní úlohy vyplývajúce z tejto dohody, a to
najmä
a) určuje zásady a smernice na prípravu, projektova-

nie, výstavbu, prevádzku a udržiavanie vodohospo-
dárskych opatrení na hraničných vodách,

b) určuje smernice na oceňovanie prác, výkonov a do-
dávok, ako i smernice na spoločné technické a fi-
nančné kontroly a vzájomné vyúčtovania vodo-
hospodárskych opatrení na hraničných vodách,

c) určuje zásady spracovania vodohospodárskych bi-
lancií a vodných plánov na vybraných hraničných
vodách,

d) určuje zásady prípravy koordinačných dohovorov
pre jednotlivé oblasti svojej činnosti, najmä
o budúcom využívaní vybraných hraničných vôd,

e) určuje zásady systematického sledovania kvality
hraničných vôd, vyhodnotenia a vzájomnej výmeny
výsledkov, ako aj kritériá hodnotenia a klasifikova-
nia kvality hraničných vôd,

f) určuje zásady hydrologických meraní na hra-
ničných vodách, vyhodnotenia a vzájomnej výmeny
výsledkov,

g) určuje zásady poskytovania údajov o vodných sta-
voch, prietokoch, atmosférických zrážkach a ¾ado-
vých úkazoch z dohodnutých vodočtov a merných
staníc,

h) určuje smernice na vzájomnú spoluprácu varovnej
služby a zásady spolupráce pri mimoriadnych uda-
lostiach,

i) prerokúva vodohospodárske opatrenia na hra-
ničných vodách,

j) kontroluje a schva¾uje činnos� spoločných pra-
covných skupín a skupín expertov,

k) plní ïalšie úlohy vyplývajúce z dohody.

Článok 3

Zasadnutia komisie

(1) Komisia zasadá spravidla raz do roka, v nalieha-
vých prípadoch najneskôr do dvoch mesiacov na žia-
dos� jedného zo splnomocnencov.

(2) Zasadnutie komisie zvoláva a vedie splnomocne-
nec tej zmluvnej strany, na ktorej území štátu sa
zasadnutie koná.

(3) Zasadnutie komisie, pokia¾ sa nedohodne inak,
sa koná striedavo na území štátov zmluvných strán.

(4) Splnomocnenci môžu v prípade potreby pre-
rokúva� aktuálne otázky spolupráce na hraničných
vodách aj medzi zasadnutiami komisie. O výsledkoch
týchto rokovaní informujú komisiu na jej najbližšom
zasadnutí.

Článok 4

Spôsob práce komisie

(1) Komisia určí svoj rokovací poriadok.

(2) Na rozhodnutie komisie je potrebný súhlas oboch
delegácií.

(3) Z každého zasadnutia komisie sa spíše protokol
v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slo-
venskom jazyku a v českom jazyku, ktoré podpisujú
splnomocnenci, v prípade ich neprítomnosti zástupco-
via splnomocnencov.

Článok 5

Spoločné pracovné skupiny a skupiny expertov

(1) Komisia zriaïuje na plnenie úloh vyplývajúcich
z tejto dohody spoločné pracovné skupiny alebo sku-
piny expertov a schva¾uje zásady ich činnosti.

(2) Splnomocnenci vymenujú vedúcich príslušných
častí spoločných pracovných skupín a skupín
expertov. O tomto vymenovaní sa vzájomne informujú.

(3) Rokovania spoločných pracovných skupín a sku-
pín expertov sa konajú spravidla striedavo na úze-
miach štátov oboch zmluvných strán. O výsledkoch
rokovaní sa vyhotovujú zápisnice v jazykoch
zmluvných strán.

Článok 6

Náklady na činnos� komisie

(1) Každá zmluvná strana uhrádza náklady na účas�
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členov svojej delegácie a prizvaných odborníkov na
zasadnutiach komisie, na účas� svojich splno-
mocnencov na ich rokovaniach a na činnos� svojich
častí spoločných pracovných skupín a skupín
expertov.

(2) Ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti
s činnos�ou komisie uhrádzajú obe zmluvné strany
v pomere dohodnutom v komisii.

Článok 7

Schva¾ovanie protokolov komisie

Protokoly zo zasadnutí komisie schva¾ujú zmluvné
strany a nadobúdajú platnos� dňom, keï obaja splno-
mocnenci dostanú oznámenie o schválení protokolu
druhou zmluvnou stranou.
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