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Anotace 
 
Příspěvek ve stručnosti mapuje nadnárodní platformy, které, zejména v euroatlantickém 
prostoru, vyvíjí určitou činnost ve vztahu k tématu monitoringu vesmíru. Důraz je přitom 
kladem na bezpečnostní rozměr této problematiky. 
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Summary 
 
The article briefly surveys multinational platforms, particularly in the Euro-Atlantic area, that 
carries a certain activity in relation to the issue of the space monitoring. Emphasis is given on 
the security dimension of the issue. 
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Nadnárodní orgány relevantní pro kosmické aktivity 
 
Kosmickými aktivitami se celosvětově zabývá řada orgánů a agentur. V následujících 

odstavcích budou vybrány a popsány některé z nich.  
 

  
 
Evropská kosmická agentura (European Space Agency – ESA)1 je mezinárodní vládní 

organizace, která vznikla 30. května 1975 v Paříži, kde se také nachází její ředitelství. Je 
označována za evropskou bránu do vesmíru. Jejím posláním je utvářet příležitosti k tomu, 
aby se Evropa rozvíjela v oblasti vesmírných aktivit, investovala do výzkumu, a tím 
obohacovala nejen své občany, ale celý svět prostřednictvím zajišťování a podpory 
spolupráce členských států v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými 
účely.  

Programy Agentury jsou zaměřeny na výzkum Země, jejího bezprostředního 
vesmírného prostředí, sluneční soustavy a vesmíru, a také pro vývoj technologií a služeb na 
satelitní bázi a na podporu evropských průmyslových odvětví. V současné době je členem 
ESA 20 států. Zvláštnímu postavení kooperujícího člena se těší Kanada. Mimo to Evropská 
kosmická agentura úzce spolupracuje s vesmírnými organizacemi mimo Evropu. Evropská 
kosmická agentura provozuje 5 výzkumných středisek v Nizozemsku, Itálii, dva v Německu  
a poslední ve Španělsku. Kromě těchto pěti má také vesmírné středisko v Guayaně. 

Česká republika se stala 18. členským státem Evropské kosmické agentury dne 
12. listopadu 2008.2 Členství v Evropské kosmické agentuře přináší nové vědecké poznatky 
pro medicínu, robotiku a jiná odvětví, na jejichž výzkum by české firmy a instituce neměli 
dostatek finančních prostředků. Mezi projekty do kterých se Česká republika zapojila, patří 
např. mikroakcelerometry na trojici družic SWARM, přístroje sledující kosmické prostředí na 
Proba-2, vývoj části chladicích systémů pro Meteosat třetí generace a jiné.3 

Aktivity Evropské kosmické agentury jsou financovány členskými státy a třetími 
stranami v rámci specifických programů. Aktivity Evropské kosmické agentury se dělí na 
povinné, kterých se členské státy účastní povinně, a financují je tak svými příspěvky v podílu 
dle výše jejich HDP a volitelnými programy, kterých se členské státy účastní dobrovolně  
a financují je ve výši, která odpovídá jejich vlastnímu zájmu a jejich finančním zdrojům.4  

Mezi základní prvky povinných aktivit patří Vědecký program, Program techno-
logického výzkumu, Program všeobecných studí a technická a provozní infrastruktura 

                                            
1
 European Space Agency. <http://www.esa.int/ESA>.  

2
 Czech Flag Raised over ESA. European Space Agency. 

<http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Czech_flag_raised_over_ESA>. 
3
 European Space Agency. Český kosmický portál.  

<http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/>. 
4
 Národní kosmický plán. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-kosmicky-plan>. 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Bc. Helena Baťková, Nadnárodní orgány relevantní pro kosmické aktivity  (2015_D_11) 

 
3 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Evropské kosmické agentury. Na vývoji aplikací se zaměřují volitelné programy. Zajímavostí 
je „geografická návratnost“ kterou Evropská kosmická agentura motivuje členské státy, aby 
financovaly její aktivity. U povinných aktivit Evropské kosmické agentury ručí za to, že 
alespoň 84 % příspěvku členského státu bude po odečtení režijních nákladů Evropské 
kosmické agentury navráceno do příslušného státu ve formě zakázek na realizaci aktivit 
Evropské kosmické agentury. Pro Českou republiku je tento princip důležitý v tom, že 
garantuje, že se tuzemský příspěvek hrazený do Evropské kosmické agentury vrátí zpět do 
České republiky, a to i kdyby byl tuzemský průmysl ve srovnání se zbytkem Evropy méně 
konkurenceschopný.5 

 
Czech – European Space Agency Task Force je účelová skupina ustanovena na 

základě „dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení 
České republiky k „Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících 
podmínkách“ na dobu 6 let od vstupu České republiky do Evropské kosmické agentury tedy 
do 31. prosince 2014. Skládá se z představitelů České republiky a představitelů Evropské 
kosmické agentury. Své zástupce volí Česká republika a Evropská kosmická agentura 
samostatně. Jejím úkolem je zajistit maximální využívání možností plynoucích z členství 
České Republiky v povinných programech Evropské kosmické agentury a napomáhat 
koordinaci české účasti ve volitelných programech Evropské kosmické agentury. Pro tento 
účel je vyčleněno 45 % povinného členského příspěvku České republiky do Evropské 
kosmické agentury. Funguje také jako poradní orgán generálního ředitele Evropské kosmické 
agentury. Czech – European Space Agency Task Force rozhoduje o plánu akcí v souvislosti 
s aktivitami, které bude třeba uskutečnit v rámci přechodných opatření. Přechodná opatření 
mimo jiné umožňují:6 

 

 Doporučování zadávání zakázek. 

 Školící aktivity. 

 Organizace workshopů a seminářů. 

 Pokrytí realizačních nákladů Evropské kosmické agentury.7  
 
Evropská unie 
 
Jako člen Evropské unie od roku 2004 Česká republika sdílí její strategické cíle  

i oblasti výzkumu vesmíru, kterými jsou:8 
 

                                            
5
 Česká republika slaví 5 let úspěšného členství v ESA. Český kosmický portál. 2013. 

<http://www.czechspaceportal.cz/7-sekce/aktuality/tiskova-zprava---ceska-republika-slavi-5-let-uspesneho-
clenstvi-v-esa.html>. 
6
 Czech-ESA Task Force. Český kosmický portál.  

<http://www.czechspaceportal.cz/2-sekce/evropska-kosmicka-agentura/czech-esa-task-force/>. 
7
 Návrh nominace české části CZECH/ESA Task Force. Hospodářská komora České republiky, 7. V. 2010. 

<http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-
pripominkam/107-10-navrh-nominace-ceske-casti-czech-esa-task-force-7-5-2010.aspx>. 
8
 Národní kosmický plán. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-kosmicky-plan>. 
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 Vyvíjet a využívat kosmické aplikace sloužící cílům evropské veřejné politiky  
a potřebám evropských podniků a občanů, včetně potřeb v oblasti životního 
prostředí, rozvoje a globální změny klimatu. 

 Plnit evropské bezpečnostní a obranné požadavky, pokud jde o vesmír. 

 Zajistit silný a konkurenceschopný kosmický průmysl, který podněcuje inovace, růst  
a rozvoj a poskytuje udržitelné, vysoce kvalitní a hospodárné služby. 

 Podporovat znalostní společnosti rozsáhlými investicemi do kosmického výzkumu  
a tím, že bude hrát vedoucí úlohu v mezinárodním průzkumném úsilí. 

 Zabezpečit neomezený přístup k novým technologiím, systémům a schopnostem 
s cílem zajistit nezávislost evropských kosmických aplikací. 
 
Na základě Lisabonské smlouvy, která přinesla nový článek umožňující vytvoření 

evropské kosmické politiky (článek 189 smlouvy o fungování Evropské Unie „K podpoře 
vědeckého a technického pokroku, průmyslové konkurence-schopnosti a provádění svých 
politik vypracuje Unie evropskou politiku pro oblast vesmíru.“)9 se vesmírná politika stává 
stále významnějším tématem a klíčovou oblastí zájmu Evropské unie s obrovským politickým, 
bezpečnostním a ekonomickým potenciálem. Evropské unie se snaží o těsnější spolupráci  
s Evropskou kosmickou agenturou a úzce s ní koordinuje své kroky (realizace společných 
projektů, stanovení strategií, koordinace vesmírné politiky, nárůst počtu dokumentů 
Evropské unie ke kosmickým aktivitám apod.). 

Jako člen Unie se Česká republika aktivně účastní kosmických aktivit Evropské unie, 
respektive společných aktivit Evropské unie a Evropské kosmické agentury. Česká republika 
sdílí priority vyjádřené na rozhodnutích rady pro vesmír týkajících se implementace 
Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti10 a GALILEO,11 vesmíru a změn 
klimatu, přispění vesmíru k Lisabonské strategii, vesmíru a bezpečnosti a dobývání vesmíru.12 

 

 
 
Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (European Organisation 

for the Exploitation of Meteorologial Satellities, EUMETSAT)13 je mezivládní organizace 
vytvořená v roce 1986. Jejím sídlem je německý Darmstadt. V současné době se týká  
30 členských států. Jejím cílem je poskytovat informace o počasí a družicová data týkající se 

                                            
9
 Lisabonská smlouva. Euroskop.cz. <http://www.euroskop.cz/gallery/2/738-lisabonska_smlouva.pdf>. 

10
 Program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti COPERNICUS (dříve Global Monitoring for 

Environment and Security, GMES). 
Copernicus Český kosmický portál. <http://www.czechspaceportal.cz/4-sekce/pozorovani-zeme/copernicus/>. 
11

 Plánovaný civilní družicový navigační systém. Global Navigation Satellite System.  
<http://www.gsa.europa.eu/>. 
12

 Národní kosmický plán. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-kosmicky-plan>. 
13

 European Organisation for the Exploitation of Meteorologial Satellities. 
<http://www.eumetsat.int/website/home/AboutUs/WhoWeAre/index.html>.  
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počasí a podnebí 24 hodin denně, 365 dní v roce meteorologickým službám členských zemí, 
spolupracujícím státům v Evropě a dalším uživatelům po celém světě. Česká republika se 
stala členem platformy EUMETSAT 12. května 2010. 

EUMETSAT je součástí Koordinační skupiny pro meteorologické družice (Coordination 
Group for Meteorological Satellites, CGMS)14 a družice, které provozuje, jsou součástí 
Globálního systému operativních meteorologických družic. 

 
Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) realizuje 

specifický program – Věda pro mír a bezpečnost (The Science for Peace and Security 
Program, SPS),15 který nabízí granty k podpoře spolupráce mezi vědci z členských zemí Rady 
Euro-Atlantického partnerství a Středomořského dialogu na projektech zabývajících se 
obranou proti terorismu nebo jiným bezpečnostním hrozbám. V rámci programu V2da pro 
mír a bezpečnost mohou vědci z členských států Aliance a jeho partnerských států získat 
granty pro práci na civilních vědeckých projektech. Mezi oblasti zkoumání patří boj proti 
možným hrozbám, udržitelnost rozvoje životního prostředí a komunikační infrastruktury.  

Výzkumní pracovníci z České republiky mohou žádat o granty, aby mohli 
spolupracovat na výzkumech, které pokrývají klíčové priority Severoatlantické aliance. 
Kosmické technologie, pozorování Země, družicová telekomunikace, navigace a internetové 
aplikace mohou být s ohledem na jejich vývoj a použití považovány za perspektivní pro další 
financování. V oblasti životního prostředí byly poslední projekty zaměřeny mimo jiné i na 
změny klimatu a prevenci přírodních katastrof.16 

 
Další platformou, které bude věnována pozornost, je Úřad Organizace spojených 

národů pro vesmírné záležitosti (United Nations Office for Outer Affairs, UNOOSA).17 
UNOOSA je specializovaná složka Organizace spojených národů dohlížející na využití vesmíru. 
UNOOSA je úřadem Organizace spojených národů odpovědným za podporu mezinárodní 
spolupráce v mírovém využití vesmíru. UNOOSA slouží jako všeobecné shromaždiště pro 
programy, které se zaobírají právě mírových využitím a mezinárodní spoluprací. Výbor, který 
má tuto část přímo na starost se nazývá Výbor pro mírové využití vesmíru (The Committee 
on the Peaceful Use of Outer Space, COPUOS).18 COPUOS byl ustanoven Valným 
shromážděním Organizace spojených národů v souladu s jeho rezolucí 1473 (XIV) v roce 1959 
s cílem stanovit rozsah mezinárodní pomoci v oblasti mírového využívání vesmíru, navrhnout 
program v této oblasti, který by měl být realizován pod hlavičkou Organizace spojených 
národů, iniciovat souvislý výzkum a předávání informací v kosmických aktivitách a také 
reagovat na právní problémy vznikající při rozlišování aktivit souvisejících s výzkumem 
v kosmu. Výbor má aktuální 77 členů (k 31. lednu 2015) a celá řada mezivládních  
a nevládních organizací má statut pozorovatele včetně Evropské kosmické agentury. 

                                            
14

 The Coordination Group for Meteorological Satellites. <http://www.cgms-info.org/index_.php/cgms/index>. 
15

 The Science for Peace and Security Program. NatoAktual.cz. 
<http://www.natoaktual.cz/na_veda.aspx?y=na_veda/vedeckeprogramystsp.htm>.  
16

 Národní kosmický plán. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
<http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/narodni-kosmicky-plan>. 
17

 United Nations Office for Outer Affairs. <http://www.unoosa.org/>.  
18

 The Committee on the Peaceful Use of Outer Space. United Nations Office for Outer Affairs. 
<http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/copuos.html>.  
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COPUOS dohlíží na realizaci pěti smluv a dohod. Jedná se o "Moon Agreement",19 
"Registration Convention",20 "Liability Convention",21 "Rescue Agreement"22 a "Outer Space 
Treaty"23. „Outer Space Treaty“ tedy smlouva o zásadách činností států při výzkumu  
a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných těles, zkráceně nazývaná Kosmická 
smlouva, je smlouva, která poskytuje základní rámec pro mezinárodní kosmické právo. 
Smlouva zakazuje státům umísťovat jaderné zbraně nebo jiné zbraně hromadného ničení na 
oběžnou dráhu Země, na Měsíc nebo na jiná kosmická tělesa. Využívání Měsíce a jiných 
kosmických těles si vyhrazuje pouze pro mírové účely a zakazuje na nich budování 
vojenských základen, provádění vojenských manévrů nebo testování jakýchkoliv zbrání. 

 

 
 
Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (National Aeronautics and Space 

Administration, NASA)24 byl založen v roce 1958. Je to vládní agentura zodpovědná za civilní 
vesmírný program, letectví a kosmický výzkum.  

Posláním NASA je být průkopníkem budoucnosti v oblasti průzkumu vesmíru, 
vědeckých objevů a kosmického leteckého výzkumu. Podporovat mírové využití aplikací ve 
vědě. NASA provádí svou činnost ve čtyřech základních odvětvích:25 

 

 Letectví: zkoumá a dokazuje nové letové technologie, které zvyšují schopnost 
zkoumání a které přináší praktické aplikace na Zemi. 

 Průzkumné systémy: vytváří možnosti pro udržitelný lidský a robotický průzkum. 

 Věda: zkoumá Zemi, Sluneční soustavu a okolní vesmír, mapuje nejlepší cestu pro 
objevy a snaží se využít výhod Země a vesmíru pro společnost. 

 Vesmírné operace: vede a řídí kosmické operace NASA týkající se lidského zkoumání. 
 

                                            
19

 The Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies. United Nations 
Office for Outer Affairs. <http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/moon.html>. 
20

 Registration of Objects Launched into Outer Space. United Nations Office for Outer Affairs. 
<http://www.unoosa.org/oosa/SORegister/regist.html>.  
21

 The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects. United Nations Office  
for Outer Affairs. <http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/liability.html>.  
22

 The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched 
into Outer Space. United Nations Office for Outer Affairs. 
<http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/rescue.html>.  
23

 The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies. United Nations Office for Outer Affairs. 
<http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/outerspt.html>.  
24

 National Aeronautics and Space Administration. <http://www.nasa.gov/>. 
25

 Kosmické agentury mimo Evropu. Český kosmický portál. 
<http://www.czechspaceportal.cz/kosmicke-agentury-mimo-evropu/>. 
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Agentura pro evropský globální družicový navigační systém (European Global 

Navigation Satellite System /GNSS/ Agency, GSA) má na starosti všechny veřejné zájmy 
týkající se evropských programů GNSS26. GSA byla založena jako agentura Evropského 
Společenství 12. července 2004. Předchůdcem GSA byl tzv. Společný podnik Galileo (Galileo 
Joint Undertaking), který byl založen roku 2002 Evropským Společenstvím a Evropskou 
kosmickou agenturou za účelem řízení fáze vývoje Galileo. 

Hlavním úkolem Agentury je hájit veřejný zájem, fungovat jako regulační orgán pro 
evropské programy družicové navigace Galileo a EGNOS a položit základy udržitelného  
a ekonomicky životaschopného systému. Agentura pak plní úkoly jako je zajišťován 
bezpečnostních akreditací, provádí bezpečnostní prověrky, odpovídá za marketing  
a komercionalizaci systému Galileo a EGNOS, plní úkoly spojené s certifikací systému a jeho 
jednotlivých komponentů, odpovídá za otázky související s právem využívat kmitočty 
potřebné k provozu systémů a jiné. Rada ministrů Evropské unie v roce 2010 potvrdila, že 
administrativní centrum navigačního systému Galileo bude sídlit v pražských Holešovicích. 
Stěhování z Bruselu do Prahy proběhlo v roce 2012.27 

 
Globální systém varování před katastrofami a koordinační systém (Global Disaster 

Alert and Coordination System, GDACS) byl zřízen roku 2004 v rámci Úřadu pro koordinaci 
humanitárních záležitostí (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs, UN-OCHA28) a je podporován odborem humanitární pomoci Evropské unie. Jedná se 
o internetový systém, který kombinuje již existující internetové informační systémy  
o katastrofách a má za úkol usnadnit koordinaci mezinárodních reakcí během pomocné fáze, 
při a těsně po katastrofě. Systém GDACS poskytuje varovná hlášení o živelních pohromách 
z celého světa v reálném čase a následně i nástroje usnadňující koordinaci, včetně 
mediálního monitorování, mapových katalogů a vytvoření virtuálního centra v místě 
operační koordinace. Je aktivován při větších přírodních, technologických a ekologických 
katastrofách, které přesahují možnosti postiženého státu, a bude vyžadována mezinárodní 
pomoc. Tento systém je vhodný i pro civilní obyvatelstvo, které se zde může zaregistrovat 
před cestou do cizí země, která je často postižena katastrofou a systém jej včas varuje před 
nebezpečím prostřednictvím e-mailu nebo SMS.29 

                                            
26

 GNSS (Global Navigation Satellite System) – Globální družicový navigační sytém je služba, umožňující za 
pomoci signálů z družic určování polohy s velkou přesností. Dalšími kritérii GNSS signálů jsou pak jejich 
aktuálnost v reálném čase, spojitost signálu a co nejširší pokrytí. 
European Global Navigation Satellite System Agency. <http://www.gsa.europa.eu>. 
28

 Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí. 
United Nations Office for the Coordintion of Humanitarian Affairs. <http://www.unocha.org/>. 
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 Co znamená IS?. InFlow: Information Journal. 2008.  
<http://www.inflow.cz/files/inflowpriloha/Priloha3_2008.pdf>. 


