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Svaz průmyslu a dopravy ČR předložený materiál podporuje a oceňuje jeho kvalitativní posun oproti
předchozím dokumentům. Zvýšila se jeho přehlednost a poměrně velká část dokumentu se věnuje
informovanosti o stavu vývoje a trendech kosmického vývoje v Evropě i ve světě. Tento dokument tak
poskytuje mnoho užitečných informací z oblasti kosmických aktivit a kapacit akademické a průmyslové
sféry. Jasně je tak ukázán významný pozitivní vývoj, ke kterému došlo od doby, kdy ČR přistoupila do ESA.
Vhledem ke skutečnosti, že se v rámci kosmických aktivit ESA jedná hlavně o průmyslové aktivity (90 % až
95 %), jsou investice do této oblasti průmyslu velice žádoucí a efektivní, jak je v dokumentu uvedeno. Nyní
je v ČR zapojeno do kosmických aktivit mnoho firem a institucí, které svou prací potvrdily, že se mohou do
mezinárodní spolupráce v oblasti kosmického průmyslu úspěšně zapojit.
Z předkládaného Národního kosmického plánu vyplývá, že investice do tohoto nového odvětví průmyslu
mají vysokou návratnost a efektivitu. Dále dochází k přirozenému propojení průmyslu s akademickou
sférou, a to nejen na národní úrovni. Návrh na financování volitelných programů ESA, tak jak je uvedeno v
bodě 2a Návrhu usnesení Vlády ČR, Svaz vidí jako potřebný. Je nutné jej považovat jako minimální, protože
průmyslové kapacity v ČR jsou tyto objemy schopny spolehlivě absorbovat a tak kosmické aktivity, zejména
v průmyslové oblasti, výrazně posunout dále ke konkurenceschopnosti minimálně na evropské úrovni.

1. Připomínka ke kapitole 2.1.1.1 Koordinační rada pro kosmické aktivity
Žádáme, aby se jako člen Koordinační rady pro kosmické aktivity stal i Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Odůvodnění:
Kosmické aktivity zahrnují především aktivity průmyslové, proto by bylo vhodné, aby v Radě byli zastoupeni
představitelé průmyslu.
Doporučující připomínka
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