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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2019 
8. volební období 

 Z Á P I S  
z 12. schůze 

podvýboru pro letectví a vesmírný program, 

která se konala dne 24. září 2019 

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 

místnost A55 

Přítomni:   Dana Balcarová, Petr Dolínek, Petr Pávek, Ondřej Polanský 

Omluveni:   Pavel Juříček, Barbora Kořanová 

Hosté: Václav Kobera - Ministerstvo dopravy ČR, ředitel Odboru ITS, kosmických aktivit a                    
Výzkumu, vývoje a inovací  

 Nikola Schmidt, Petr Boháček – Institut politologických studií, FSV UK 
 Peter Worden – předseda Breakthrough Initiatives 

P R O G R A M :  

1) 
Zahájení a schválení programu schůze 

Petr Dolínek zahájil schůzi podvýboru; v úvodu přivítal přítomné hosty, krátce uvedl 

důvody, proč byl podvýbor svolán. Přítomnými byl přijat program a odsouhlaseno následné 

jednání vést, vzhledem k přizvaným, v anglickém jazyce. 

2) 
Kulatý stůl na téma: „Využití českých laserů ve vesmíru“ 

 Václav Kobera -  informoval o kosmických aktivitách České republiky doma i 

v zahraničí; o existenci Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity ČR, která je 

koordinačním, iniciačním a poradním orgánem ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády 

ČR. Zpracovává Národní kosmický plán ve spolupráci s MŠMT ČR, MPO a vládním zmocněncem 
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pro spolupráci GSA, který je průběžně realizován. Zřídilo Národní kontaktní bod Galileo jako 

veřejný informační kanál o družicovém navigačním systému Galileo pro odbornou i laickou 

veřejnost, který je funkční od 1. října 2005. Spolupracuje s ESA na přípravě a definici nových 

kosmických programů, které budou pro ČR představovat řadu nových příležitostí a výzev. Za 

tímto účelem připravuje také nový Národní kosmický plán, jehož cílem je podpořit 

konkurenceschopnost ČR a poskytnout českému průmyslu a akademické sféře vhodné 

nástroje k účasti na budoucích evropských kosmických aktivitách. Spolupracuje s ESA na 

přípravě a definici nových kosmických programů  

 
Peter Worden – hovořil o prioritách v rámci vesmírného výzkumu a dále o spolupráci 

v oblasti laserových technologií se zástupci Institutu politologických studií. Následně všechny 

pozval na kulatý stůl, kde již probíhala individuální diskuze napříč všemi přítomnými 

 

Nikola Schmidt a Petr Boháček, zástupci FSV UK - představili Pražský laserový 

workshop, včetně projektů, které participují v rámci ESA a potenciál kosmického českého 

sektoru 

 3) 
Návrh termínu a pořadu příští schůze podvýboru 

 Petr Dolínek – přítomným poděkoval; příští podvýbor pro letectví a vesmírný 

program se uskuteční 14. listopadu 2019 v zasedacím sále 205 na téma: DRONY 

 
 

 
 

 
 

Dana BALCAROVÁ v. r.                                                                                            Petr DOLÍNEK v. r.   
 ověřovatelka výboru                                                                                              předseda výboru 

Zapsala: Kateřina Tůmová 
Dne: 25. září 2019 


