
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

118. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 5. schůze, konané dne 8. března 2017 

 
ke  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu /senátní 
tisk č. K 120/10/ 
 
Senát 
 
I.  
je přesvědčen  
o významu dlouhodobé strategie EU v oblasti výzkumu a využití vesmíru, jelikož tyto 
aktivity mají klíčový význam pro běžný život všech občanů, vědecký a technický pokrok, 
inovace, hospodářský růst, konkurenceschopnost a zajištění bezpečnosti i technologické 
nezávislosti;  
 
II. 
  
1. zdůrazňuje  
ekonomický přínos kosmických aktivit pro jednotlivé členské státy EU a jejich občany; 
  
2. je toho názoru,  
že předložená kosmická strategie je vhodným základem pro další rozvoj kosmických 
aktivit v Evropě a oceňuje, že strategie byla formulována na základě dialogů nejen 
s členskými státy a Evropskou kosmickou agenturou (ESA), ale také s dalšími 
zainteresovanými subjekty akademického i soukromého sektoru;  
 
3. oceňuje  
pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění obou klíčových kosmických programů, tj. 
programu Galileo a Copernicus; poukazuje však na nutnost dodržení stanoveného 
časového i ekonomického rámce, včetně uvádění do každodenní praxe;  
 
4. podporuje  
intenzivnější zapojení soukromého sektoru do všech kosmických programů EU, vč. 
rozvoje nejrůznějších komerčních aktivit, vznik inkubačních center, klastrů a soutěží; 
otevřený a bezplatný přístup k získávaným vesmírným datům, který přinese řadu nových 
aplikací a služeb; ekonomicky únosné zachování autonomního přístupu Evropy 
do vesmíru; zabezpečení funkčnosti všech stěžejních kosmických programů;  



 
5. uvědomuje si  
význam využití některých evropských kosmických systémů duálním způsobem (tj. 
civilním i vojenským); upozorňuje však, že v takovém případě by musela být zaručena 
nepřetržitá dostupnost služeb kosmických systémů civilnímu sektoru;  
 
6. doporučuje  
posílení kompetencí agentury GSA, pokud jde o využívání programu Galileo a EGNOS 
a zvýšení jejich pronikání na trh, stejně jako možné rozšíření kompetencí k dalším 
kosmickým programům a odpovědnosti agentury GSA v oblasti bezpečnosti kosmických 
systémů;  
 
7. vítá,  
aktivní přístup vlády při podpoře agentury GSA a účasti českých subjektů na všech 
kosmických projektech;  
 
III.  
 
pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Tomáš Grulich v. r. 
ověřovatel Senátu 
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