
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. dubna 2017 č. 303 

 
ke Zprávě o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země 

(GEO), do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému 
Země (GEOSS) a o účasti České republiky v programu Evropské komise pro globální 

monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES, resp. Copernicus) 
 
Vláda 

I. schvaluje Zprávu o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země, 
do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země 
a o účasti České republiky na programu Evropské komise pro globální monitoring 
životního prostředí a bezpečnosti (dále jen „program Copernicus“), obsaženou v části III 
materiálu čj. 367/17; 

II. ukládá 

1. ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem dopravy zajistit koordinaci zapojení 
České republiky do Skupiny pro pozorování Země, do budování integrovaného 
a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a do programu Copernicus, 

2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů spolupracovat s ministry 
životního prostředí a dopravy při implementaci programu Copernicus v České republice, 
a to zejména v následujících oblastech: 

a) při zapojení do aktivit meziresortního koordinačního orgánu Národní sekretariát 
GEO/Copernicus, 

b) při vytváření podmínek pro maximalizaci využívání dat a služeb programu Copernicus, 

c) při definování uživatelských požadavků na tematické geoinformační služby, datové sady, 
navazující služby a aplikace využívající data programu Copernicus, 

d) při vytváření uživatelských platforem ve formě spolupracujícího pozemního segmentu 
Sentinel, či uživatelských platforem obdobného charakteru, 

e) při ustanovení mechanismů pro podporu vzniku a udržitelnosti nových služeb a metodik 
zpracování dat dálkového průzkumu Země pro účely veřejné správy, 

f) při ustanovení mechanismů pro zajištění podpory podnikání, aktivit výzkumu a vývoje, 
inovativních řešení a aplikací v oblasti zpracování dat získávaných z programu 
Copernicus, 

g) při podpoře budování kapacit v oblasti aplikací pozorování Země v České republice a 
spolupráci s dalšími souvisejícími iniciativami,  

h) při zvýšení informovanosti, osvětě a propagaci o využívání dat a služeb programu 
Copernicus, 



2 

 

i) při plnění závazků vyplývajících z národních a evropských strategií v oblasti kosmických 
aktivit vlády České republiky, 

j) při plnění závazků plynoucích z členství v mezinárodních organizacích relevantních pro 
oblast program Copernicus a souvisejících, 

3. ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem dopravy předložit vládě další 
zprávu o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země, do 
budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země 
a o účasti České republiky na programu Copernicus do 31. prosince 2019; 

III. mění usnesení vlády ze dne 19. února 2014 č. 103, ke Zprávě o zapojení České 
republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země, do budování integrovaného a 
udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a o účasti České republiky na 
programu Evropské komise pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti tak, 
že zrušuje bod II/4;  

IV. doporučuje hejtmanům a primátorce hlavního města Prahy spolupracovat s ministry 
životního prostředí a dopravy při implementaci programu Copernicus v České republice 
zejména v oblastech definovaných v bodě II/2 tohoto usnesení.  

 

 
Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
hejtmani,  
primátorka hlavního města Prahy 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


