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Tým správní rady EUSPA byl doplněn o nově zvoleného místopředsedu 

Dne 28. června 2021 zvolili zástupci členských států EU Juana Manuela del Salvadora Codosera 

Bolañose za nového místopředsedu správní rady EUSPA. To přišlo nedlouho po zvolení předsedy 

správní rady, Václava Kobery, v polovině června. 

Dne 28. června 2021 se sešli zástupci členských států Evropské unie a Evropské komise, aby zvolili 

nového místopředsedu správní rady EUSPA. 

Nově zvoleným místopředsedou je Juan Manuel del Salvador Codosero Bolaños, španělský letecký 

inženýr specializující se na proudové motory s rozsáhlými zkušenostmi ve veřejném i soukromém 

sektoru v oblastech souvisejících s leteckým a kosmickým průmyslem. 

Codosero Bolaños a nově jmenovaný předseda Václav Kobera znovu potvrdili svůj závazek 

spolupracovat se všemi členskými státy EU pro dosažení rovnoměrného rozložení výhod kosmického 

programu EU po celé Unii. Transparentnost v rozhodování bude i nadále základním prvkem procesů 

správní rady EUSPA. 

Přečtěte si také: New Chair for the EUSPA Administrative Board 

„Jsem rád, že jsem získal důvěru svých kolegů k získání této role. Chci agenturu EUSPA přiblížit členským 

státům. Svůj mandát využiji jako páku k posílení účasti členských států na každodenní práci EUSPA a k 

posílení aktivit EUSPA ve správě členských států,“ řekl Codosero Bolaños. 

„Rád bych poblahopřál panu Codosero Bolañosovi k jeho zvolení. Je před námi spousta práce a jsem 

rád, že je součástí týmu. Potřebujeme aktivní přístup od všech našich kolegů ze správní rady. Jejich 

zájem a odhodlání jsou pro uskutečňování kosmického programu EU zásadní. Uděláme maximum pro 

zvýšení koordinace, spolupráce a komunikace a také zajištění otevřenosti a transparentnosti jako 

hlavních hodnot na této vesmírné cestě EU,“ uvedl Kobera. 

„Také bych rád poblahopřál panu Codosero Bolañosovi k jeho zvolení. Zvolením pana Kobery jako 

předsedy správní rady a pana Codosera jako místopředsedy, je nyní vedení naší rady kompletní, a bude 

jistě přispívat k realizaci kosmického programu EU. Těším se, že se všichni členové rady zúčastní této 

cesty k založení moderní a robustní Agentury Evropské unie pro kosmický program,“ uzavřel Rodrigo 

da Costa, výkonný ředitel EUSPA. 

Správní rada agentury EUSPA se skládá ze zástupců všech členských států EU, Evropské komise a 

Evropského parlamentu. Rada se schází nejméně dvakrát ročně, aby přijímala různá rozhodnutí 

(rozpočet, pracovní program atd.), a zajišťovala plnění svěřených úkolů agenturou podle ustanovených 

nařízení. 

Poznámka pro média: Tento článek lze znovu publikovat bez poplatku za předpokladu, že je jako zdroj 

v horní nebo dolní části textu uvedena Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA). Před 

https://www.euspa.europa.eu/newsroom/news/new-chair-euspa-administrative-board
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použitím některé z fotografií na webu, musíte požádat o povolení. Pokud tento článek publikujete, byli 

bychom vděční za přidání odkazu na stránky EUSPA (http://www.euspa.europa.eu). 


