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Statut
Národního sekretariátu Skupiny pro pozorování Země/programu Evropské unie
Copernicus

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Pro možnost:
1.1

efektivního každodenního zapojení do aktivit a využívání výstupů evropského
programu Copernicus (dále jen „Copernicus“), mezinárodní iniciativy
Skupiny pro pozorování Země (dále jen „GEO“) a aktivit budování
integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země (dále
jen „GEOSS“),

1.2

zajištění reprezentace ČR v orgánech GEO a Copernicus,

1.3

posílení koordinace mezi ústředními orgány státní správy,

1.4

posílení zapojení nezúčastněných rezortů do GEO a Copernicus,

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“ nebo „zřizovatel“), za účelem
naplnění usnesení vlády1, zřizuje a řídí pracovní meziresortní orgán Národní
sekretariát Skupiny pro pozorování Země/programu Evropské unie Copernicus (dále
jen „Národní sekretariát“ nebo zkratka „NS“).
2.

Národní sekretariát navazuje na aktivity Národního sekretariátu GEOSS/GMES.

3.

Národní sekretariát napomáhá členům vlády odpovědným za oblast GEO a Copernicus
při rozhodování v těchto oblastech.
Článek 2
Působnost Národního sekretariátu

1.

1

Národní sekretariát je odpovědný za:
1.1

zajištění meziresortní koordinace v rámci programu Copernicus a iniciativy
GEO v ČR;

1.2

sledování využívání relevantních dat a aplikací
v jednotlivých resortech a institucích veřejné správy;

1.3

podporu spolupráce českých subjektů v přístupu k datům a službám pozorování
Země;

V návaznosti na usnesení vlády č. 103 z 19. 2. 2014.
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pozorování

Země

2.

1.4

účast (nebo jiné zapojení) na vybraných mezinárodních akcích v rámci GEO
a Copernicus a na konferencích se související tematikou;

1.5

informování určených útvarů řádných členů NS o průběhu a výstupech
mezinárodních akcí v rámci GEO a Copernicus;

1.6

sledování a vyhodnocování potřeb v ČR v souvislosti s využitím dat
pozorování Země;

1.7

organizování osvětových a propagačních akcí k GEO a Copernicus;

1.8

vypracovávání společných pozic pro oblasti GEO a Copernicus za ČR.

Národní sekretariát navrhuje zejména:
2.1

podněty k řešení zřizovateli na základě zjištěných potřeb,

2.2

podněty pro jednání Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity
(dále jen „KR-KA“), které na jednání KR-KA přenáší zřizovatel.
Článek 3
Složení Národního sekretariátu

1.

Národní sekretariát tvoří:
1.1

tajemník NS, který je zástupcem odborně gesčně zodpovědného útvaru MŽP,
jmenovaný příslušným náměstkem ministra-ředitelem sekce MŽP,

1.2

řádní členové, kterými jsou zástupci:

1.3



odboru mezinárodních vztahů MŽP,



Ministerstva dopravy,



Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy2,



CENIA, české informační agentury životního prostředí,



Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ),

mimořádní členové, kterými mohou být jmenovaní zástupci ústředních
správních úřadů, zejména zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu,
Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra,
Národního bezpečnostního úřadu a Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního a další dle aktuálních potřeb.

2.

Členové NS (dle odstavce 1 tohoto článku) jsou jmenováni na žádost zřizovatele
svými statutárními orgány3.

3.

Odborné zaměření a zodpovědnost řádných členů je následující:
3.1

2
3

odpovědnost tajemníka NS řeší samostatně čl. 5 tohoto statutu Národního
sekretariátu GEO/Copernicus (dále jen „statut“),

Pro oblast Copernicus jde o členství mimořádné.
Vyjma zástupce odboru mezinárodních vztahů, který je jmenován příslušným ředitelem sekce MŽP.
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3.2

zástupce odboru mezinárodních vztahů MŽP řeší oblast koordinace
mezinárodních aktivit GEO, Copernicus, EUMETSAT4, ECMWF5 a zajišťuje
informovanost o jednáních KR-KA a jejích zvláštních pracovních skupinách,

3.3

zástupce CENIA má na starost zejména koordinaci a vyhodnocování
uživatelských potřeb Copernicus, editaci webového portálu pro oblast
Copernicus, účast na pracovních jednáních Copernicus Committee6 Evropské
komise, sledování a vyhodnocování přesahů mezi iniciativami INSPIRE7,
SEIS8 a aktivitami Evropské agentury pro životní prostředí,

3.4

zástupce ČHMÚ zodpovídá za družicové i in-situ pozorování atmosféry, oblast
meteorologie, klimatologie, hydrologie, kvality ovzduší a návaznost aktivit
GEO a Copernicus k organizaci EUMETSAT. ČHMÚ zajišťuje reprezentaci
ČR v GEO,

3.5

zástupce Ministerstva dopravy je odborně zaměřený na kosmickou složku
programu Copernicus, sleduje celkový kontext GEO a Copernicus z hlediska
priorit a zájmů ČR v oblasti kosmických aktivit, zaštiťuje reprezentaci
v příslušných orgánech ESA, sleduje vazby na aktivity ESA a koordinaci ESA
obecně. Je druhým delegátem ČR v pracovních skupinách Evropské komise
pro oblast Copernicus,

3.6

zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zaměřuje na oblast
výzkumu a vývoje v rámci GEO, GEOSS a oblast pozorování Země
v programu Horizont 20209,

3.7

mimořádní členové zastupují své instituce v rámci jejich právní působnosti,
jejich odpovědnost je řešena samostatně odstavcem 2, čl. 4 tohoto statutu.
Článek 4
Práva a povinnosti členů Národního sekretariátu

1.

Řádní členové:
1.1

mají na starosti konkrétní tematickou oblast určenou výčtem v odst. 3, čl. 3
tohoto statutu, jejich pracovně-funkční náplní a působností organizace, která je
delegovala;

1.2

aktivně se podílí na činnosti NS;

1.3

účastní se pravidelných schůzek NS;

1.4

jsou oprávněni předkládat podněty a návrhy bodů k projednání na schůzkách
NS.

4

Evropská organizace pro výzkum meteorologickými satelity.
Evropské centrum střednědobých předpovědí počasí.
6
Resp. User Fora, jakožto pracovní skupiny Copernicus Committee.
7
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace
v Evropském společenství.
8
Shared Environmental Information System for Europe – evropská iniciativa na vybudování systému
elektronického sdílení informací o životním prostředí.
9
Horizont 2020 – Rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020).
5
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2.

Mimořádní členové:
2.1

zastupují své instituce zejména, co se týče požadavků na kvalitu a rozsah
služeb Copernicus,

2.2

reagují na výzvy tajemníka NS (např. ve věci účasti na schůzkách NS, potřeby
ad-hoc součinnosti v relevantních záležitostech apod.),

2.3

přenášejí informace a aktuality o GEO, GEOSS a Copernicus na své úřady.
Článek 5
Tajemník Národního sekretariátu

Tajemník Národního sekretariátu:
1.

zodpovídá za činnost NS a reprezentuje jej navenek;

2.

asistuje zřizovateli při řešení vládní a parlamentní agendy Copernicus včetně
legislativního procesu EU;

3.

koordinuje činnost členů NS a dohlíží na plnění úkolů NS;

4.

přináší od zřizovatele ostatním členům NS podněty pro další činnost;

5.

zajišťuje evidenci materiálů a informací potřebných pro činnost NS;

6.

podílí se na zpracování a vyřízení dokumentů souvisejících s činností NS;

7.

rozesílá pozvánky na schůze NS, předsedá schůzím NS, pořizuje a schvaluje zápis ze
schůzí NS;

8.

má shodná práva a povinnosti jako ostatní řádní členové ostatních NS.
Článek 6
Závěrečné ustanovení

1.

Národní sekretariát se schází na pravidelných schůzích NS. Z jednání NS je pořizován
zápis, který je vypořádán a schválen do 5ti pracovních dnů od konání schůze. Schůze
NS probíhají jednou za kalendářní měsíc nebo mimořádně, vyžaduje-li to agenda.
Místem jednání je zpravidla budova zřizovatele. Schůzí NS se mohou účastnit
přizvané osoby po odsouhlasení členy NS.

2.

Statut nabývá účinnosti týž den jako příkaz ministra životního prostředí, kterým byl
vydán.

3.

Změny statutu NS jsou možné a provádějí se vydáním nového statutu. Nový statut
schvaluje ministr životního prostředí na návrh gesčně příslušného náměstka ministraředitele sekce MŽP po projednání s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.

Mgr. Richard Brabec
ministr
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