
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. února 2014 č. 103

ke  Zprávě o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování Země 
a do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země 

a o účasti České republiky na programu Evropské unie 
Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti

             Vláda

             I. schvaluje Zprávu o zapojení České republiky do činnosti Skupiny pro pozorování 
Země a do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země 
a o  účasti  České  republiky  na  programu  Evropské  unie  Globální  monitoring  životního 
prostředí a bezpečnosti (dále jen „program Evropské unie Copernicus“), uvedenou v části III 
materiálu č.j. 112/14; 

            II. ukládá

                1. ministru  životního  prostředí  zajistit  ve  spolupráci  s ministry  školství,  mládeže 
a tělovýchovy a dopravy koordinaci  zapojení  České republiky do Skupiny pro pozorování 
Země a do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země,

                2. ministru životního prostředí zajistit ve spolupráci s ministrem dopravy koordinaci 
zapojení České republiky do programu Evropské unie Copernicus,

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

                    a) definování  požadavků  na  tématické  geoinformační  služby,  datové  sady 
a navazující  informační  systémy  a  aplikace  využívající  data  programu  Evropské  unie 
Copernicus,

                    b) vytváření  podmínek  pro  využívání  dat  a  služeb  programu  Evropské  unie 
Copernicus,

                    c) informování o využívání systémů, dat a informací dálkového průzkumu Země,

                    d) poskytování  informační  podpory  o  možnostech  a  využívání  programu 
Evropské unie Copernicus v České republice,



                    e) výměny informací s Národním sekretariátem Skupiny pro pozorování Země/ 
programu Evropské unie Copernicus,

                4. ministru  životního  prostředí  zpracovat  ve  spolupráci  s ministry  dopravy 
a  školství,  mládeže  tělovýchovy  a  vládě  do  31.  prosince  2016  předložit  další  zprávu 
o zapojení  České  republiky  do  činnosti  Skupiny  pro  pozorování  Země  a  do  budování 
integrovaného  a  udržitelného  Globálního  pozorovacího  systému  Země  a  o  účasti  České 
republiky na programu Evropské unie Copernicus;

           III. mění usnesení vlády ze dne 20. prosince 2006 č. 1469, k návrhu na zapojení České 
republiky do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země 
a zajištění účasti České republiky na programu Evropského společenství Globální monitoring 
životního prostředí a bezpečnosti, tak, že se zrušuje bod II/1 uvedeného usnesení;

            IV. doporučuje hejtmanům  a  primátorovi  hlavního  města  Prahy  spolupracovat 
s ministry  životního  prostředí  a  dopravy  při  implementaci  programu  Evropské  unie 
Copernicus v České republice, a to zejména v oblastech definování požadavků na tématické 
geoinformační služby,  datové sady a navazující  informační  systémy a aplikace využívající 
data  programu  Evropské  unie  Copernicus  a  dále  v  oblastech  informování  o  využívání 
systémů,  dat  a  informací  dálkového  průzkumu  Země  a  poskytování  informační  podpory 
o možnostech a využívání programu Evropské unie Copernicus v České republice.

Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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