Tiskové prohlášení

Lucembursko a Česká republika spolupracují v rámci průzkumu a využívání zdrojů z vesmíru
Lucemburk a Praha, 10. října 2018 – Vláda Lucemburského velkovévodství zastoupená místopředsedou
vlády a ministrem hospodářství Étiennem Schneiderem a Česká republika zastoupená ministrem
dopravy Danem Ťokem podepsali Memorandum o porozumění o spolupráci v rámci průzkumu a
využívání zdrojů z vesmíru.
Obě země souhlasily pravidelně provádět konzultace a vyměňovat si názory a stanoviska stran
hospodářských, právních, legislativních a technologických aspektů průzkumu a komerčního využívání
zdrojů ve vesmíru diskutovaných na meziročních fórech a organizacích takových, jako je Výbor OSN pro
mírové využívání kosmického prostoru (COPUOS) a jeho podvýbory.
Lucembursko a Česká republika dále podpoří a budou usilovat o konstruktivní dialog s ostatními
členskými státy OSN s cílem stanovit jasný a transparentní obecný rámec, který může vést k novým
vědeckým poznatkům a znalostem o sluneční soustavě, tak významným komerčním aplikacím.
Lucemburský místopředseda vlády a ministr hospodářství Étienne Schneider uvedl: „Po podpisu dohod
s Portugalskem, Japonskem, Čínou a Spojenými arabskými emiráty, je toho další významný krok
k rozvoji mezinárodní spolupráce. Memorandum s Českou republikou je také dalším jasným oceněním
naší rozvojové iniciativy SpaceResources.lu, která je vedena nově zřízenou Lucemburskou kosmickou
agenturou a kterou směřujeme k tomu, aby se velkovévodství stalo evropským střediskem pro
průzkum a využívání zdrojů z vesmíru.“
Ministr dopravy České republiky Dan Ťok uvedl: „Považuji za důležité, že se Česká republika aktivně
účastní širších bilaterální a multilaterálních diskusí o tom, jak zajistit legální využívání zdrojů z vesmíru
ve prospěch lidstva. Memorandum s Lucemburskem může být jednou z užitečných platforem pro
podporu takových diskusí a kroků, které aktivně a efektivně přispějí k vytvoření transparentního a
stabilního právního rámce pro využívání zdrojů z vesmíru a uvolňování potřebných investic.“
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