
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. listopadu 2012 č. 834 

 
o způsobu určování účasti České republiky ve volitelných programech  

Evropské kosmické agentury 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí, že povinný členský příspěvek České republiky vůči 
Evropské kosmické agentuře (dále jen „ESA“), skládající se z příspěvku na Vědecký 
program, Základní aktivity, Kosmické centrum v Guayaně a Pobídkový program pro 
Českou republiku, a volitelné programy podle odstavce 3 přílohy tohoto usnesení jsou 
aktivitami výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů;  
 
            II. souhlasí s tím, 
 
                1. aby se Česká republika na Radě ESA na ministerské úrovni, která se 
uskuteční v Neapoli ve dnech 20. a 21. listopadu 2012 (dále jen „Rada ESA na 
ministerské úrovni 2012“) zavázala k účasti na nově vypisovaných volitelných 
programech ESA, uvedených v odstavci 1 přílohy tohoto usnesení tak, aby výše 
celkového ročního závazku České republiky, složeného z povinného členského 
příspěvku České republiky vůči ESA a ze stávajících a nových závazků České 
republiky vyplývajících z účasti České republiky na volitelných programech ESA, 
činila nejvýše 385 mil. Kč, 
 
                2. že ministr dopravy bude ode dne 14. listopadu 2012 odpovědný za úhradu 
stávajících a případně i nových závazků vyplývajících z účasti České republiky na 
volitelných programech ESA, uvedených v odstavci 2 přílohy tohoto usnesení, 
 
                3. že ministr školství mládeže a tělovýchovy bude ode dne 14. listopadu 
2012 odpovědný za úhradu stávajících i nových závazků vyplývajících z účasti České 
republiky na volitelných programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje, uvedených 
v odstavci 3 přílohy tohoto usnesení, 
 
                4. že ministr školství, mládeže a tělovýchovy bude ode dne 14. listopadu 
2012 hradit povinný členský příspěvek České republiky vůči ESA; 
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           III. pověřuje ministra dopravy, aby se na jednání Rady ESA na ministerské 
úrovni 2012 jménem České republiky zavázal v souladu s přílohou tohoto usnesení 
k účasti na nových volitelných programech ESA tak, aby výše celkového ročního 
závazku České republiky, složeného z povinného členského příspěvku České 
republiky vůči ESA a ze stávajících a nových závazků České republiky vyplývajících 
z účasti České republiky na volitelných programech ESA, činila nejvýše 385 mil. Kč; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. ministru dopravy hradit ode dne 14. listopadu 2012 stávající a případně i 
nové závazky vyplývající z účasti České republiky na volitelných programech ESA, 
uvedené v odstavci 2 přílohy tohoto usnesení, 
 
                2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy hradit ode dne 14. listopadu 
2012  
 
                    a) stávající a nové závazky vyplývající z účasti České republiky na 
volitelných programech ESA z oblasti výzkumu a vývoje, uvedené v odstavci 3 
přílohy tohoto usnesení, 
 
                    b) povinný členský příspěvek České republiky vůči ESA. 
 
 
Provedou: 

ministři dopravy,  
školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


