
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 14. listopadu 2012 č. 834 

 
 
1) Česká republika se od roku 2013 zúčastní následujících nově vypisovaných 

volitelných programů ESA: 
 

a) „Earth Observation Envelope Programme - Period 4 (EOEP-4)“, plánovaného 
na období let 2013 až 2016, a to minimálním příspěvkem, který ČR zajistí 
hlasovací práva pro rozhodování o běhu programu, tj. částkou ve výši         
4 080 000,- € v cenách roku 2012, 

b) „European Programme for Life & Physical Sciences in Space - Period 4 
(ELIPS- 4)“ plánovaného na období let 2013 až 2015, minimálním příspěvkem, 
který ČR zajistí hlasovací práva pro rozhodování o běhu programu, tj. částkou 
ve výši 1 157 700,- € v cenách roku 2012, 

c) „European Robotic Exploration Programme (EREP)“ plánovaného na období 
let 2013 až 2017, a to příspěvkem ve výši 800 000,- € v cenách roku 2012, 

d) „Space Situational Awareness Space Weather Programme - Period 2 (SSA 
SWE-2)“ plánovaného na období let 2013 až 2016, a to příspěvkem ve výši   
700 000,- € v cenách roku 2012, 

e) „PRODEX“, a to pro období let 2013 až 2015 navýšením stávajícího příspěvku 
o příspěvek ve výši 3 000 000,- € v cenách roku 2012 a pro období let            
2016 až 2020 příspěvkem ve výši 7 500 000,- € v cenách roku 2012, 

f) případně dalších volitelných programů, které určí ministr dopravy, pokud se 
ukáže, že je to pro cíle a zájmy České republiky výhodné a s ohledem na 
dostupné finanční prostředky Ministerstva dopravy udržitelné. 

 
2) Ministr dopravy bude ode dne 14. listopadu 2012 odpovědný za úhradu nových i 

stávajících závazků vyplývajících z účasti České republiky na těchto volitelných 
programech ESA: 

 
a) „GMES Space Components - Period 2 (GSC-2)“, 
b) „Meteosat Third Generation (MTG)“, 
c) „ARTES 1  - Phase V“, 
d) „ARTES 5.1 - Phase I“. 
e) „ARTES 10 - Phase II.1 (a)“, 
f) „ARTES 20 - Phase I“, 
g) „European GNSS Evolutions Programme (EGEP)“, 
h) „Future Launchers Preparatory Programme - Period 2 (FLPP-2)“, 
i) „General Support Technology Programme - Period 5 (GSTP-5)“, 
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j) případně dalších volitelných programech, které určí ministr dopravy, pokud se 

ukáže, že je to pro cíle a zájmy České republiky výhodné a s ohledem na 
dostupné finanční prostředky Ministerstva dopravy udržitelné. 

 
3) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy bude ode dne 14. listopadu 2012 

odpovědný za úhradu nových i stávajících závazků vyplývajících z účasti České 
republiky na těchto volitelných programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje podle 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 
ve znění pozdějších předpisů: 

 
a) „Earth Observation Envelope Programme - Period 3 (EOEP-3)“, 
b) „Earth Observation Envelope Programme - Period 4 (EOEP-4)“, 
c) „European Programme for Life & Physical Sciences in Space - Period 3 

(ELIPS-3)“, 
d) „European Programme for Life & Physical Sciences in Space - Period 4 

(ELIPS-4)“, 
e) „European Robotic Exploration Programme (EREP)“, 
f) „European Transportation and Human Exploration Programme (ETHE)“, 
g) „Space Situational Awareness Space Weather Programme - Period 2 (SSA 

SWE-2)“, 
h) „PRODEX“. 
 

4) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy bude ode dne 14. listopadu 2012 hradit 
povinný členský příspěvek České republiky vůči ESA, skládající se z příspěvku na 
Vědecký program, Základní aktivity, Kosmické centrum v Guayaně a Pobídkový 
program pro Českou republiku, které jsou aktivitami výzkumu a vývoje podle 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
5) V případě, že se sníží celkový rozpočet některého nově vypisovaného volitelného 

programu ESA rozhodný pro výpočet minimálního příspěvku, který České 
republice zajistí hlasovací práva pro rozhodování o běhu programu, sníží delegace 
České republiky, vedená ministrem dopravy, konkrétní částku příspěvku České 
republiky uvedenou v odstavci 1 na úroveň aktuálního minimálního příspěvku. 

 
6) V případě, že se zvýší celkový rozpočet toho kterého nově vypisovaného 

volitelného programu ESA rozhodný pro výpočet minimálního příspěvku, který 
České republice zajistí hlasovací práva pro rozhodování o běhu programu, je 
delegace České republiky, vedená ministrem dopravy, oprávněna konkrétní částku 
příspěvku České republiky uvedenou v odstavci 1 zvýšit na úroveň aktuálního 
minimálního příspěvku. Pokud se jedná o volitelné programy ESA z oblasti 
výzkumu a vývoje, může tak ministr dopravy učinit jen po konzultaci se 
zástupcem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
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7) V případě, že se podstatně změní předpoklady, na základě kterých se Česká 

republika hodlá zavázat k účasti na některém nově vypisovaném volitelném 
programu ESA uvedeném v odstavci 1, či se jinak podstatně změní podmínky 
účasti České republiky na něm, je delegace České republiky, vedená ministrem 
dopravy, oprávněna konkrétní částku příspěvku České republiky uvedenou 
v odstavci 1 snížit, či se k účasti na takovém nově vypisovaném volitelném 
programu ESA vůbec nezavazovat. Pokud se jedná o volitelné programy ESA 
z oblasti výzkumu a vývoje, může tak ministr dopravy učinit jen po konzultaci se 
zástupcem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podstatnou změnou 
předpokladů a podmínek se přitom rozumí zejména: 

 
a) neúčast klíčových států na takovém volitelném programu ESA, která by vedla 
    k neuskutečnění předpokládané mezinárodní spolupráce a snížení možností 
    geografické návratnosti vložených finančních prostředků do České republiky, 
b) taková změna parametrů a cílů nově vypisovaného volitelného programu ESA, 
    která je s ohledem na cíle a zájmy sledované Národním kosmickým plánem pro 
    Českou republiku nevýhodná.  

 
8) V případě, že nastane situace uvedená v odstavcích 5 nebo 7 a dojde buď ke 

snížení konkrétní částky příspěvku České republiky uvedené v odstavci 1, nebo 
k tomu, že se Česká republika k účasti některém nově vypisovaném volitelném 
programu ESA vůbec nezaváže, je delegace České republiky, vedená ministrem 
dopravy, oprávněna takto získanou úsporu použít k financování účasti České 
republiky na jiném nově vypisovaném volitelném programu ESA, pokud se ukáže, 
že je to pro cíle a zájmy České republiky výhodné. Pokud se jedná o volitelné 
programy ESA z oblasti výzkumu a vývoje, může tak ministr dopravy učinit jen se 
souhlasem zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 


