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Nabídkový list 

Česká kosmická kancelář, o.p.s. 

Odborné zaměření 

Česká kosmická kancelář je nezisková organizace, která již od svého vzniku v roce 2003 usiluje o rozvoj 

kosmonautiky v České republice. Hlavním cílem je zajistit co největší a nejefektivnější zapojení českých 

výzkumných, vývojových a průmyslových pracovišť do národních a mezinárodních kosmických 

programů a projektů. 

Za tímto účelem vydává katalog českých pracovišť se zájmem a zkušenostmi v kosmických projektech 

a informační materiály o českých kosmických projektech a jejich výsledcích. Nabízí odborné informační 

a konzultační služby a školení o pravidlech fungování a příležitostech v evropských kosmických 

programech. Poskytuje poradenství při navazování kontaktů se zahraničními i tuzemskými partnery a 

při přípravě a administraci projektových návrhů. Pořádá vzdělávací a osvětové akce pro školy, univerzity 

i širokou veřejnost a podporuje studentské projekty. 

Nabízené služby 

Analýza projektových příležitostí v programech Evropské kosmické agentury a dalších evropských 

kosmických programech. 

Analýza konkrétní projektové příležitosti a pomoc s přípravou a administrací projektového návrhu. 

Vyhledávání zahraničních a tuzemských partnerů a konkurentů a komunikace s nimi. 

Analýza trhu a budoucího vývoje v dané technologické oblasti. 

Analýza uplatnění a rozvoje současného know-how a technologií v evropských kosmických 

programech. 

Školení a vzdělávání pracovníků zaměřené na pravidla fungování evropských kosmických programů a 

na standardy a projektový management v kosmonautice. 

Zajištění přípravy experimentů pro suborbitální raketový letoun Lynx společnosti XCOR Aerospace. 
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Dosažené výsledky, reference a příklady spolupráce 

Česká kosmická kancelář již jedenáctým rokem zajišťuje odbornou personální podporu Ministerstvu 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v oblasti agendy související s kosmickým výzkumem 

a vývojem. 

Na pracovní úrovni napomáhala v mnohaletém přístupovém procesu České republiky do Evropské 

kosmické agentury a následně administrovala agendu prvních českých projektů. 

Její pracovníci aktivně působí v orgánech Evropské kosmické agentury a v dalších výborech a 

pracovních skupinách Evropské unie nebo Mezinárodní astronautické federace. 

Svou pracovní činností přispěla k zahájení více než 50 kosmických projektů 30 českých pracovišť. 

Zorganizovala více než 80 odborných školení, seminářů a konferencí. 

V roce 2010 uspořádala v pražském Kongresovém centru Mezinárodní astronautický kongres. 

V roce 2013 podepsala exkluzivní dohodu o spolupráci s americkou společností XCOR Aerospace na 

zajištění přípravy experimentů pro suborbitální raketový letoun Lynx. 

Kontaktní osoba 

Ing. Michal Kuneš 

Česká kosmická kancelář 

E-mail: kunes@czechspace.cz 

Telefon: (+420) 603 557 753 

Web: www.czechspace.cz 


