
V Praze dne   15. června 2004
 Č. j.: M/200269/04

Opatření č. 3/04
 Ministerstva životního prostředí

o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický
ústav

I. Podle § 53 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů a podle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

s e  v y d á v á

úplný text úprav zřizovací listiny provedených Ministerstvem životního prostředí ve
funkci zřizovatele rozhodnutími č. 2/00, č. 1/01 a opatřeními č. 5/02 a č. 2/04.

1. Název: Český hydrometeorologický ústav
       Zkrácený název: ČHMÚ

Sídlo: Praha 4 – Komořany, Na Šabatce 17, PSČ 143 06
Forma: příspěvková organizace
IČ:        00020699

2. Základní účel příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav
(dále jen "státní organizace") je vykonávat funkci ústředního státního ústavu
České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody,
klimatologie a meteorologie, jako objektivní odborné služby poskytované
přednostně pro státní správu.

3. Předmětem činnosti státní organizace v uvedených oborech je:
3.1. racionálně, věcně a ekonomicky integrovat výkon státní služby,
3.2. zřizovat a provozovat státní monitorovací a pozorovací sítě pro sledování

kvantitativního a kvalitativního stavu atmosféry a hydrosféry a příčin
vedoucích k jejich znečišťování nebo poškozování,

3.3. odborně zpracovávat výsledky pozorování, měření a monitorování při
dodržování zásad legislativy Evropského společenství:
a) sledovat množství a jakost povrchových a podzemních vod ve státní síti

podle legislativy Evropského společenství;
b) vytvářet a spravovat databáze o stavu a kvalitě ovzduší a o zdrojích
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jeho znečišťování, jakož i o množství a kvalitě vody ve smyslu
legislativy Evropského společenství a mezinárodních smluv,

c) poskytovat informace o charakteristikách a režimech atmosféry a
hydrosféry,

d) poskytovat operativní informace o stavu atmosféry a hydrosféry,
předpovědi a výstrahy upozorňující na nebezpečné
hydrometeorologické jevy,

3.4. provádět vědeckou a výzkumnou činnost v příslušných oborech včetně
projekční činnosti,

3.5. vydávat a rozšiřovat odborný časopis a další periodika s odborným
zaměřením,

3.6. na základě pověření nebo oprávnění vykonávat:
a) funkci regionálního telekomunikačního centra v systému Světové

služby počasí koordinované Světovou meteorologickou organizací
(dále jen "SMO"),

b) funkci národního referenčního střediska pro Hydrologický operativní
mnohoúčelový subprogram SMO (dále jen “HOMS”),

c) funkci národního radiačního střediska SMO,
d) funkci centrálního pracoviště Radiační monitorovací sítě České

republiky,
e) funkce pověřeného odborného subjektu ke zjišťování a hodnocení

stavu povrchových a podzemních vod a provozování informačních
systémů veřejné správy podle pokynů zřizovatele1,

f) funkci pověřeného odborného subjektu k sestavování hydrologické
bilance2,

g) funkci pracoviště předpovědní povodňové služby3,
h) funkci zpracovatele nebo ověřovatele standardních hydrologických

údajů ve smyslu ČSN 741400-Hydrologické údaje,
i) úřední měření v oboru měření průtoku ve vodních tocích metodou

hydrometrování, na základě autorizace vydané Úřadem pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

j) vyhlašování meteorologické předpovědi vzniku smogových situací,
vzniku a ukončení smogové situace a regulačního opatření podle
zvláštního právního předpisu4

k) funkci centra pro vymezení zón a aglomerací s překročenými imisními
limity čistoty ovzduší, ve smyslu legislativy Evropského společenství,

l) funkci akreditované kalibrační laboratoře pro měření imisí a

                                            
1 Zejména § 21 odst. 2-5, § 54 odst. 5, § 102 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2 § 22 zákona č. 254/2002 Sb.
3 § 73 zákona č. 254/2001 Sb.
4 § 8 odst. 3 a § 43 písm. p) zákona č. 86/2002 Sb.
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referenčního pracoviště imisního monitoringu čistoty ovzduší pro
zabezpečení plnění legislativy Evropského společenství,

m) funkci referenčního pracoviště pro modelování znečištění ovzduší pro
účely hodnocení kvality ovzduší ve smyslu legislativy Evropského
společenství pro Českou republiku,

n) funkci referenčního pracoviště zpracovávajícího údaje o emisích a
imisích podle požadavků sekretariátu EHK Organizace spojených
národů a pro Evropské společenství podle příslušné legislativy
Evropského společenství, včetně projekce emisí,

o) funkci pracoviště zpracovávajícího zprávy o kvalitě ovzduší, podle
příslušné legislativy Evropského společenství o výměně informací a
podle požadavků mezinárodních smluv,

p) funkci meteorologické kalibrační laboratoře,
q) meteorologické zabezpečování jaderných elektráren,
r) meteorologické zabezpečení civilního letectví,
s) funkci správce a provozovatele informačního systému ochrany kvality

ovzduší včetně zajišťování provozu a vývoje registru emisí a zdrojů
znečišťování ovzduší (zkratka REZZO),

t) funkci podnikového archivu na základě pověření Ministerstva vnitra,
u) znaleckou činnost v oborech meteorologie, klimatologie, hydrologie a

čistoty ovzduší,
v) vydávat a rozšiřovat neperiodické publikace z oblasti odborné literatury

na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury,
w) další funkce v národním a mezinárodním měřítku, např. Národní

klimatický program ČR, na základě mezinárodních dohod a členství
České republiky ve specializovaných orgánech Organizace spojených
národů, resp. v jí řízených programech,

x) provoz malé vodní elektrárny,
y) funkci pověřené právnické osoby ke sledování kvality ovzduší na

celém území České republiky podle zvláštního právního předpisu5,
z) vyhlašování varovného opatření podle zvláštního právního předpisu6,
aa) funkci pověřené právnické osoby k vedení registru emisí a zdrojů

znečišťování ovzduší, a registru informačního systému kvality ovzduší
podle zvláštního právního předpisu7,

bb) pravidelné informování veřejnosti o kvalitě ovzduší a o aktuálním stavu
ozonové vrstvy nad územím České republiky podle zvláštního právního
předpisu8 jako ministerstvem zřízená právnická osoba,

                                            

5 § 6 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.
6   § 8odst. 10 zákona č. 86/2002 Sb.
7 § 13 odst. 1 a 3,§ 43 písm.g) zákona č. 86/2002 Sb.
8 § 36 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.
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cc) poskytování podkladů Ministerstvu životního prostředí podle zvláštního
právního předpisu9,

dd) poskytování informací podle zvláštního právního předpisu,10

ee)  zajišťování inventarizace emisí a propadů skleníkových plynů za
účelem vedení registru látek ovlivňujících klimatický systém Země11,

ff) projednávání umístění měřicích stanic podle zvláštního právního
předpisu12  jako ministerstvem zřízená právnická osoba,

gg) funkci řídícího pracoviště podle zvláštního právního předpisu13,
hh) zajišťování provozu automatizované měřicí sítě podle zvláštního

právního předpisu14 jako ministerstvem zřízená právnická osoba,
ii) funkci specializované knihovny pro obory čistota ovzduší, hydrologie,

jakost vody, klimatologie a meteorologie.
4. Státní organizace poskytuje služby za smluvní ceny. Bezplatné služby

poskytuje pouze právnickým osobám jmenovitě určeným Ministerstvem
životního prostředí. Jejich seznam se zveřejňuje ve Věstníku MŽP. Jedná se
zejména o služby poskytované orgánům státní správy, o případy naléhavé
potřeby při mimořádných událostech, dále o výměnu informací ve státním
zájmu s jinými právnickými osobami provozujícími pozorovací sítě v České
republice a o výměnu údajů poskytovaných podle dohod mezinárodním
institucím.

5. Vnitřní strukturu včetně zřízení poboček státní organizace, odborných
detašovaných pracovišť a pozorovacích objektů, stanoví organizační řád
státní organizace, který upravuje také vztahy a náplň činnosti jednotlivých
útvarů. Organizační řád vydává ředitel státní organizace.

6. Zřizovatel: Ministerstvo životního prostředí, IČ: 00164801.
7. Statutárním orgánem je ředitel státní organizace, kterého jmenuje do funkce a

odvolává z funkce ministr životního prostředí.
8. Ministerstvo životního prostředí si vyhrazuje schvalování

1. smluv
a) o úplatném nabytí nemovité věci, bytu nebo nebytového prostoru

státem,
b) o převodu vlastnictví movitých věcí v hodnotě 50 000 Kč a výše, které

nepodléhají schválení podle ustanovení § 22 odst. 4 zákona č.
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, pokud nejde o
postup podle ustanovení § 15 odst. 2 tohoto zákona,

c) o přenechání pronajaté věci nájemcem do podnájmu podle § 27 odst. 5

                                            
9 § 37 odst. 1a § 43 písm. i), m) a v) zákona č. 86/2002 Sb.
10  § 37 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb.
11  § 43 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb.
12 § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 350/2002 Sb.
13  § 2 písm. b) vyhlášky č. 553/2002 Sb.
14 § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 350/2002 Sb.




