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Příloha k č.j.: 3199/M/10, 59832/ENV/10 

 

  

 Statut 

 Národního sekretariátu GEOSS/GMES 

  

 

 Článek 1 

 Úvodní ustanovení 

 

 1. Pro moţnost efektivního kaţdodenního zapojení do aktivit mezinárodních programů 

GEOSS/GMES, zajištění reprezentace ČR v těchto programech, posílení operativní 

činnosti v těchto programech a posílení koordinace mezi resorty, Ministerstvo 

ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeţe 

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) ustanovují
1
 a řídí meziresortní orgán Národní 

sekretariát GEOSS/GMES (dále jen „Národní sekretariát“ nebo zkratka „NS“). 

 

 2. Národní sekretariát plní rozhodnutí vydaná ministry ţivotního prostředí a školství, 

mládeţe a tělovýchovy a reaguje na další podněty vzešlé z Koordinační rady 

GEOSS/GMES (dále jen „Rada“). 

 

 Článek 2 

 Působnost Národního sekretariátu 

 

 1. Odpovědnost a úkoly: 

1.1 zajištění konkrétních činností pro aktivity GEOSS a GMES v ČR; 

1.2 příprava, realizace a vyhodnocení jednotlivých plánovaných úkolů a činností 

vycházejících z doporučení Rady a zadaných MŢP a MŠMT; 

1.3 sledování vyuţívání relevantních dat a aplikací v jednotlivých resortech 

a institucích veřejné správy, meziresortní koordinace, podpora vzájemné 

spolupráce českých subjektů v přístupu a poskytování dat z pozorování Země; 

1.4 účast (nebo jiné zapojení) na mezinárodních akcích v rámci GEOSS a GMES 

a na konferencích se související tematikou; 

1.5 informování mezinárodních odborů MŢP a MŠMT o průběhu a výstupech 

mezinárodních akcí v rámci programů GEOSS a GMES; 

1.6 příprava podnětů k projednání Radou; 

1.7 sledování potřeb v ČR v souvislosti s vyuţitím dat z pozorování Země 

a pomoc Radě při zajištění jejich uspokojení; 

1.8 (ve spolupráci s Radou) vypracovávání společných pozic pro oblasti 

GEOSS/GMES za ČR; 

1.9 spolupráce s mezinárodními odbory MŢP a MŠMT při zpracování stanovisek 

k administrativním, finančním a rozpočtovým otázkám týkajícím se aktivit 

programů GEOSS/GMES. 

                                                 
1
         Viz dokument „Meziresortní dohoda o vytvoření a zabezpečení Národního sekretariátu GEOSS/GMES 

mezi Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy“ ze dne 9.7. 

2010. 
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 2. Pravomoci 

Navrhování podnětů k řešení na základě zjištěných potřeb v jednotlivých resortech, 

které budou předkládány Radě k projednání. 

 

 

 Článek 3 

 Složení Národního sekretariátu 

 

1. Národní sekretariát má 4 členy, kterými jsou tajemník NS a 3 členové NS. 

2. Členy jsou vybraní zástupci MŢP, české informační agentury ţivotního prostředí (dále 

jen „CENIA“), České kosmické kanceláře (dále jen „ČKK“) a Českého 

hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) zabývající se relevantními 

činnostmi v rámci současných vykonávaných aktivit těchto zainteresovaných 

organizací v oblasti GEOSS/GMES. 

 

3. Národní sekretariát je tvořen: 

3.1 Tajemníkem NS je zástupce samostatného oddělení informační strategie MŢP 

jmenovaný náměstkem ministra ţivotního prostředí − ředitelem sekce 

ekonomiky a politiky ţivotního prostředí;  

3.2 členem pro oblast INSPIRE, SEIS a eGovernment je zaměstnanec CENIA 

jmenovaný ředitelem CENIA;  

3.3 členem pro oblast GEOSS/GEO je zaměstnanec ČHMÚ jmenovaný ředitelem 

ČHMÚ;  

3.4 členem pro oblast GMES je zaměstnanec ČKK jmenovaný ředitelem ČKK. 

 

 Článek 4 

 Práva a povinnosti Národního sekretariátu 

 

Členové: 

1. Mají na starosti konkrétní tematickou oblast danou specializací organizace, za kterou 

jsou nominováni. 

2. Aktivně se podílí na práci Národního sekretariátu a plní úkoly
2
 dané zřizovatelem

3
. 

3. jsou oprávněni předkládat Radě návrhy k projednání. 

 

 

 

 

                                                 
2
    Tj. zejména: účastní se vybraných jednání GEOSS/GMES, přináší informace z těchto jednání, prezentuje 

stanovisko ČR na těchto jednáních, vyřizuje dotazy ze stran veřejných institucí (udrţuje kaţdodenní 

kontakty  s dotčenými subjekty veřejné správy), podílí se na propagačních akcích, účastní se schůzek 

s orgány veřejného sektoru, vypracovává úkoly zadané ministerstvy, spolupracuje s dotčenými orgány, 

navrhuje zadávání studií a odborných analýz externím odborníkům apod. 
3
      Tj. MŢP, resp. MŠMT. 
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 Článek 5 

 Tajemník Národního sekretariátu 

 

1.      Tajemník Národního sekretariátu: 

1.1 zodpovídá za koordinování činnosti členů Národního sekretariátu; 

1.2 přináší od zřizovatelů ostatním členům Národnímu sekretariátu podněty pro 

další činnost a je zároveň tajemníkem Rady; 

1.3 dohlíţí na plnění úkolů Národního sekretariátu včetně časového plánu 

a personálního zajištění; 

1.4 kontroluje účelnost vynakládání finančních prostředků na činnosti Národního 

sekretariátu; 

1.5 shromaţďuje materiály a informace potřebné pro činnost Národního 

sekretariátu ve spolupráci s Koordinační radou GEOSS/GMES, MŢP a MŠMT; 

1.6 zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Národního 

sekretariátu, jejich zpracování a vyřízení; 

1.7 má práva a povinnosti ostatních členů Národního sekretariátu. 

 

 Článek 6 

 Financování Národního sekretariátu 

 

 1. Základní rozpočet Národního sekretariátu je sloţen ze zvlášť k tomuto účelu 

vyčleněných příspěvků MŢP a MŠMT a slouţí zejména na pokrytí cestovného členů 

NS, reţijních nákladů, nákladů na propagaci a pořádání seminářů, účastnických 

poplatků na konferencích apod. 

 2. Financování bude řešeno formou přenesení – delegování vymezeného objemu peněz 

z ministerstev na úkoly pro jednotlivé organizace, tzn. ze strany MŢP na CENIA 

a ČHMÚ a ze strany MŠMT navýšením prostředků projektu České kosmické 

kanceláře ME 951 v souladu se schváleným rozpočtem MŠMT. 

 3. Příspěvek MŢP a MŠMT bude specifikován kaţdoročně dodatkem „Meziresortní 

dohody o vytvoření a zabezpečení Národního sekretariátu GEOSS/GMES mezi 

Ministerstvem ţivotního prostředí a Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy“
1
. 

  

 Článek 7 

 Závěrečné ustanovení 

1. Tento statut nabývá účinnosti dnem podpisu ministra ţivotního prostředí a ministra 

školství mládeţe a tělovýchovy. 

2. Změny statutu Národního sekretariátu se provádějí vydáním nového statutu, který 

schvalují ministr ţivotního prostředí a ministr školství mládeţe a tělovýchovy na 

návrh tajemníka po pro projednání v NS. 

 

V Praze dne 

 

V Praze dne 

Ing. Rut Bízková PhDr. Miroslava Kopicová 

ministryně ţivotního prostředí ministryně školství, mládeţe a tělovýchovy 
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