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Tisková zpráva 
 

Debaty občanů o přínosech, směřování a roli Evropy  
v kosmických aktivitách. 

 
10. září 2016 se ve 22 členských státech Evropské kosmické agentury (ESA) 
uskuteční první Debata občanů o přínosech, směřování a roli Evropy 
v kosmických aktivitách. ESA organizuje veřejnou debatu ojedinělou metodou, při které 
se z každého členského státu zúčastní přibližně 100 občanů, tedy více než 2000 občanů  
22 evropských zemí budou diskutovat současně ve stejný den.  
 
Účastníci budou vybíráni podle socio-demografických kritérií, aby v maximální možné míře 
reprezentovali svou zemi. Občané tak budou mít možnost říci v celodenní debatě svůj názor a 
podílet se na nastavení priorit současných a budoucích evropských kosmických programů. 
Konsolidované výsledky budou předány generálnímu řediteli ESA Janu Wőrnerovi. ESA se 
tímto snaží o společenskou otevřenost a další angažovanost ve společném dialogu  
s evropskými občany. 
 
Lety do vesmíru, věda o vesmíru, průzkum vesmíru, 
nové technologie a inovace mohou přinášet odpovědi na 
sociální otázky a mohou být zdrojem inspirace pro 
budoucí generace. 
 
Debata občanů o přínosech, směřování a roli Evropy  
v kosmických aktivitách je premiérou – je to vůbec 
poprvé, kdy je budoucnost kosmických programů 
předložena široké debatě v tolika zemích. Debata je 
organizována ESA a koordinuje ji francouzská agentura 
Missions Publiques s podporou lokálních organizací  
v každé členské zemi ESA. 
 
V České republice organizuje debatu Technologické centrum Akademie věd ČR 
v Praze za podpory Ministerstva dopravy a agentury CzechInvest. 
 
Přijďte 10. září a zúčastněte se světové premiéry! Využijte možnosti sdělit svůj pohled na 
evropskou kosmickou politiku přímo vedení ESA! 
 
Zájemci o účast se musejí registrovat na webu http://citizensdebate.space  
 
Více informací naleznete na webu http://www.citizensdebate.space/cs_CZ nebo nás 
kontaktujte (habarta@tc.cz). 
 
 

  

http://tc.cz/
http://www.czechspaceportal.cz/
http://www.czechinvest.org/
http://citizensdebate.space/
http://www.citizensdebate.space/cs_CZ
mailto:habarta@tc.cz
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O Evropské kosmické agentuře 
 
Evropská kosmická agentura (ESA) je evropskou branou do vesmíru. 
ESA je mezivládní organizace založená v roce 1975 s cílem formovat evropské kosmické kapacity  
a schopnosti a zajišťovat návratnost prostředků vložených do kosmického výzkumu a technologií. 
ESA má 22 členských států, kterými jsou Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, 
Německo, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, 
Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie, ze kterých je 20 členskými státy 
EU. ESA dále formálně spolupracuje se 7 dalšími státy EU a Kanada se účastní vybraných programů 
ESA v rámci Dohody o spolupráci. (Česká republika se stala členem ESA 12. listopadu 2008.) 
ESA může podnikat aktivity dalece převyšující možnosti jakéhokoliv evropského státu, protože 
koordinuje finanční a intelektuální zdroje svých členů. Dále spolupracuje s EU na implementaci 
programů Galileo a Copernicus. 
ESA vyvíjí nosné rakety a pozemní zařízení potřebné pro udržení Evropy v čele globálních kosmických 
aktivit. Současně vyvíjí a vypouští družice pro dálkový průzkum Země, družicovou navigaci a 
telekomunikaci, astronomii, posílá sondy do vzdálených koutů sluneční soustavy a spolupracuje na 
lidském výzkumu vesmíru.  
 
Více se dozvíte o ESA na www.esa.int  
 
 
O Technologickém centru AV ČR 
 
Technologické centrum Akademie věd ČR (TC) je významným národním pracovištěm pro podporu 
výzkumu a vývoje v Evropském výzkumném prostoru s více jak 20 letou zkušeností. Činnost TC se 
výrazně orientuje i na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem, na realizaci mezinárodních 
technologických transferů a v rámci svého akceleračního programu provozuje tzv. BusinessRunway 
pro podporu start-up firem. V rámci podpory technologických firem se na podzim 2015 TC stalo ESA 
Technology Transfer Broker pro Českou republiku. Specializovanou činností TC jsou analytické studie 
výzkumu, vývoje a inovací v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky. 
Prostřednictvím České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) v Bruselu současně 
zajišťuje přímý kontakt českého výzkumu s evropskými institucemi, zejména s Evropskou komisí.  
 
O Ministerstvu dopravy 
 
Ministerstvo dopravy (MD) je koordinátorem kosmických aktivit ČR. MD je odpovědné za členství ČR 
v ESA, a plní tak funkci oficiálního rozhraní ČR pro komunikaci s ESA. Ostatní správní úřady přispívají 
k aktivitám ČR v ESA dle své působnosti. MD je rovněž odpovědné za kosmickou problematiku v EU; 
zvláště pak za kosmickou politiku EU a její programy, jako je např. Galileo. MD je společně 
s Ministerstvem životního prostředí odpovědné za program Copernicus a spolu zastupují ČR  
v jednotlivých výborech Copernicus v EU. Úspěšná snaha o získání sídla Agentury pro evropský GNSS 
(GSA) byla také koordinována MD. 
 
O agentuře CzechInvest 
 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená 
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky 
prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a 
získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. 
Jedním z interních projektů CzechInvestu je i podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague, který se 
zaměřuje na rozvoj technologicky progresivních start-upů, využívajících kosmických technologií a 
systémů. Cílem je podpořit využití kosmických technologií v každodenním životě, a zajistit tak podporu 
výzkumu, vývoje a inovací a zpeněžení jejich výsledků. Po dobu pěti let dostane až pětadvacet 
začínajících podnikatelů příležitost hledat využití kosmických technologií v běžném životě na Zemi. 
 

http://www.esa.int/
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O Missions Publiques 
 
Missions Publiques je soukromá společnost specializující se participaci občanů a politický dialog s více 
než 15 lety zkušeností na tomto inovativním poli. Tým společnosti má odbornost na lokální, národní, 
evropské i světové úrovni. Missions Publiques bude spolupracovat s 20 organizacemi 
implementujícími debatu občanů v každém členském státě ESA. 


