VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. dubna 2011 č. 282
ke způsobu koordinace kosmických aktivit vlády České republiky

Vláda
I. pověřuje
1. ministra dopravy, aby ve spolupráci s ministry školství, mládeže a
tělovýchovy, průmyslu a obchodu a životního prostředí koordinoval kosmické aktivity
vlády České republiky,
2. ministra dopravy, aby
a) reprezentoval Českou republiku na Radě Evropské unie pro vesmír,
b) reprezentoval Českou republiku vůči Evropské kosmické agentuře
na nejvyšší úrovni,
c) vykonával funkci kontaktního místa vůči Evropské kosmické agentuře,
d) předsedal české části Czech-ESA Task Force;
II. schvaluje
1. Statut Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity (dále jen
„Koordinační rada“) obsažený v části III/a materiálu č.j. 333/11,
2. Jednací řád Koordinační rady obsažený v části III/b materiálu č.j. 333/11;
III. ukládá
1. ministru dopravy zřídit do 15. května 2011 Koordinační radu a v téže
lhůtě zahájit její činnost,
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2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministrům
školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, obrany a
vedoucímu Úřadu vlády jmenovat ve lhůtě do 15. května 2011 své zástupce do
Koordinační rady,
3. ministru financí, řediteli Národního bezpečnostního úřadu, vládnímu
zmocněnci pro kandidaturu České republiky na umístění Evropského úřadu pro dohled
nad globálními navigačními družicovými systémy a vedoucím ostatních ústředních
orgánů státní správy, aby s Koordinační radou spolupracovali v otázkách, které se
dotýkají jejich působnosti,
4. ministru dopravy ve spolupráci s vedoucími ostatních ústředních orgánů
státní správy, s přihlédnutím k jejich působnosti, zajistit provádění Úmluvy o založení
Evropské kosmické agentury a Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické
agentury a o souvisejících podmínkách,
5. ministru dopravy ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem
zahraničních věcí, ministry školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu,
životního prostředí, obrany a vedoucím Úřadu vlády
a) předložit vládě do 31.prosince 2011 zprávu o stavu kosmických aktivit
v České republice,
b) předložit vládě do 31. května 2011 návrh na způsob financování
kosmických aktivit od roku 2012;
IV. doporučuje předsedovi Akademie věd České republiky a prezidentovi
Hospodářské komory České republiky, aby s Koordinační radou spolupracovali;
V. mění usnesení vlády z 28. června 2010 č. 514, k základním postupům
provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Dohody mezi Českou
republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky
k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách, tak,
že se
1. zrušují body I, II, III 1-4, IV,
2. text bodu III/5 se nahrazuje textem, který zní:
„ministru školství, mládeže a tělovýchovy zajistit v letech 2010 a 2011
zaplacení povinného členského příspěvku České republiky do Evropské kosmické
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agentury a závazku České republiky vyplývajícího z účasti na volitelných programech
Evropské kosmické agentury“.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři dopravy, obrany, financí,
průmyslu a obchodu ,
školství, mládeže a tělovýchovy
životního prostředí,
ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
vedoucí Úřadu vlády,
vládní zmocněnec pro kandidaturu
České republiky na sídlo Evropského úřadu
pro dohled nad globálními navigačními
družicovými systémy,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
předseda Akademie věd České republiky,
prezident Hospodářské komory
České republiky

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v.r.

