Zápis ze schůze řádných členů
Národního sekretariátu GEO/Copernicus č. 3/2020
26.8.2020, 10:00-12:00
MŽP, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10–Vršovice, místnost 432
Účastníci
Předseda: Mgr. Miroslav Havránek (CENIA), Místopředseda: Ing. Jana Bašistová, Ph.D. (CENIA),
Tajemník: Mgr. Nina Liberda (CENIA),
Řádní členové: Ing. Přemysl Řezníček (MŽP), Ing. Ondřej Šváb (MD), Mgr. Tereza Klímová (MD), Ing. Jana
Šmotková (CzechInvest), Mgr. Jaromír Adamuška, RNDr. Jindřich Šťástka Ph.D. (ČHMÚ),
Nepřítomni: Ing. Tereza Kubicová, Mgr. Lukáš Holman, Ing. Michal Pastvinský, PhDr. Ing. Přemysl Štěpánek,
Ph.D., Bc. et Bc. Jan Spratek (ESERO), Ing. Martin Havlíček (MZe), RNDr. Přemysl Štych, Ph. D. (UK),
Host: Ing. Jana Vodičková, Anna Rojková (CzechInvest)
1. Schválení programu schůze řádných členů NSGC č. 3/2020 (plénum)
2. Členská základna NSGC (CENIA, všichni)
2.1. Projednání nominací nových zástupců
•

Řádní členové projednali a schválili nově nominované členy NSGC.

2.2. Aktualizovaný seznam členů
•

N. Liberda představila aktualizovaný seznam členů NSGC, který bude postupně aktualizován a bude
dostupný také na webových stránkách www.copernicus.gov.cz.

3. Náměty na schůzi NSGC s mimořádnými členy
• M. Havránek představil návrh programu schůze řádných a mimořádných členů, která proběhne
3.9.2020. Řádní členové neměli k programu žádné připomínky ani námitky.
4. Příprava 9. českého uživatelského fóra Copernicus (všichni)
4.1. Propagační materiály/dárky pro účastníky konference
•
•
•

M. Havránek požádal členy o vyjádření, zda by jejich instituce mohly na konferenci CUF
poskytnout propagační materiály a dárky pro účastníky.
J. Šmotková nabídla, že za ESA BIC může zajistit tašky a hrníčky. Možné by také bylo dodat roušky
s logem Copernicus.
J. Šťástka poznamenal, že ČHMÚ by také mohlo nějaké propagační materiály či malé dárky
poskytnout.

•

Materiály by měly být shromážděny v CENIA asi 14 dní před akcí. Podrobnosti budou
komunikovány s N. Liberdou.

4.2. Diskuse návrhů prezentací dosud zaslaných jednotlivými členy
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Členové diskutovali jednotlivé body návrhu programu konference CUF.
M. Havránek poznamenal, že existuje možnost, že konference se kvůli nepříznivým
epidemiologickým podmínkám neuskuteční.
M. Havránek představil rozpočet konference. Cena za pronájem místa konání (CAMP) je 24 000
korun, cena za catering je přibližně 130 000 korun.
O. Šváb uvedl, že MD by mohlo na akci poskytnout částku asi 25 000 korun.
M. Havránek členům ukázal procentuální podíly jednotlivých skupin registrujících, kteří při
přihlášení identifikovali, zda chtějí na akci jít primárně kvůli:
a) INSPIRUJME SE a Copernicus
b) Copernicus
c) INSPIRUJME SE
Většina registrovaných zvolila možnost a) a vyjádřila tak zájem o obě platformy zároveň.
M. Havránek poznamenal, že po skončení konference bude vyhodnoceno, zda bylo toto spojení
úspěšné a zda má cenu ho opakovat pro další ročníky.
M. Havránek nastínil téma konference, kterým je „Environmentální krize a příležitosti z pohledu
integrace prostorových dat“. Konference bude zaměřena na témata související s Green Deal a
význam integrace dat.
CENIA představila návrh programu. Bylo zmíněno, že názvy i pořadí sekcí nejsou definitivní a
můžou se změnit.
Vzhledem k situaci okolo COVID-19 není pro zahraniční hosty možné účastnit se konference
osobně. Na konferenci budou přibližně 4 virtuální prezentace, maximálně však jedna na sekci.
Za MŽP pravděpodobně poskytne zdravici V. Smrž, za CENIA M. Havránek a za MD náměstek Ing.
Jan Sechter.

První den 7.10.
•

•
•

První sekce: ENVIRONMENTÁLNÍ KRIZE: M. Havránek by mohl mít datově orientovanou
environmentální přednášku, která by reflektovala jednotlivé environmentální krize. Ty by potom
byly rozvedeny v jednotlivých přednáškách. Další přednášky v této sekci jsou předběžně
naplánovány následovně: DG JRC (sucho), ČHMÚ (100let EUMETSAT), GSA (COVID, Green Lane).
O. Šváb kontaktuje GSA s žádostí o prezentaci ohledně Green Lane.
Druhá sekce: ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI: Druhá sekce bude zaměřena na možná
východiska z jednotlivých krizí. Představena budou témata Green Deal, Open Data a High Values
Data Sets.
Třetí sekce: PROJEKTY COPERNICUS: M. Havránek vysvětlil, že tyto prezentace budou vybrány
v režimu tzv. „call for presentation“. Uvedl však, že návrhy členů budou vítány. ESA BIC navrhl,
že může obstarat prezentující pro dvě prezentace.

Druhý den 8.10.
• První sekce: EVROPSKÁ KOSMICKÁ POLITIKA: Členové se shodli, že název sekce bude upraven,
tak aby více odpovídal tématům jednotlivých prezentací. Přednášky by měly být směřovány na
integraci dat.
• Druhá sekce: ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI: MONITOROVÁNÍ ÚZEMÍ. Do této sekce je
zařazena UK s přednáškou o projektu DG CLIMA, dále bude pravděpodobně zařazena prezentace
o nových produktech služby CLMS a prezentace CENIA o Národním Land Cover. Členové také
navrhli, aby byl pro tuto sekci osloven ÚHUL a Národní park Krkonoše. Kontakt zprostředkuje M.
Havránek a J. Bašistová.
• Třetí sekce: UŽIVATELSKÁ PRAXE: Do této sekce budou zařazeny prezentace zprostředkovány
ESA BIC.

•
•

Čtvrtá sekce: ZATÍM VOLNÁ SEKCE: tato sekce bude naplněna podle počtu shromážděných
prezentací.
O. Šváb navrhl do programu zahrnout prezentaci o datech z družic, které budou brzy vypuštěny.
J. Šťáska souhlasil s poskytnutím této prezentace. Členové se shodli na přesunutí této prezentace
do první sekce druhého dne.

5. Různé (všichni)
•

O. Šváb členy informoval, že v únoru nebo březnu 2020 pravděpodobně proběhne konference
orientovaná na využití družicových dat s businessovým zaměřením. Téma se bude týkat
ekonomických indexů s ohledem na využití DPZ dat.

6. Termín schůze řádných členů NSGC č. 4/2020
•

M. Havránek navrhl předběžně naplánovat další schůzi řádných členů na 2. října, ale uskutečnit ji
pouze v případě, že bude nutné prodiskutovat některé poslední záležitosti týkající se konference
CUF. V opačném případě se řádní členové setkají přímo na konferenci CUF.

