
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

353. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 12. schůze, konané dne 15. února 2018 

 
 
ke zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo 
a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS /senátní tisk č. K 77/11/ 
 
Senát 
 
I. 
 

1. souhlasí 
s rámcovou pozicí vlády ke zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS 
(Agentury GSA); 

 
2. ztotožňuje se  

s pozitivním hodnocením činnosti Agentury GSA, včetně jejích přímých dopadů na 
rozvoj kosmického průmyslu v České republice; 

 
II. 
 

1. doporučuje,  
aby se v dalším období podporovalo maximální využití služeb systémů Galileo i 
EGNOS všemi tržními segmenty, včetně aktivních motivací pro malé a střední 
podniky vyvíjejících zařízení a aplikace využívající uvedené navigační systémy;  

 
2. je toho názoru, 

že nabízené služby systému Galileo mají být volně dostupné co nejširšímu počtu 
uživatelů pro komerční i nekomerční účely, a to pod civilním vedením EU a po 
náležitém zohlednění aspektů kybernetické bezpečnosti; v této souvislostí 
považuje za důležité zajistit dostatečné financování programů Galileo a EGNOS z 
nadcházejícího víceletého finančního rámce EU na období 2021 – 2027; 

 
3. vyzývá 

k větší součinností obou programů s rozvíjenými obrannými iniciativami v souladu 
s přijatou Kosmickou strategií pro Evropu a Evropským obranným akčním plánem, 
a to za stávajícího zachování civilní řídící struktury; 



 
 

4. podporuje 
větší provázanost s programem Copernicus, který je zaměřený na dálkový 
průzkum Země, mj. v souvislosti s globální bezpečností a rozvojem integrovaných 
aplikací, které využívají data z družicové navigace i z pozorování Země; 

 
5. doporučuje  

posílení role Agentury GSA v řízení programů družicové navigace EU a využití její 
expertízy a zkušeností při řízení dalších kosmických programů EU; 

 
6. vnímá jako vysoce důležité, 

aby vláda České republiky podnikala aktivní kroky na podporu činnosti Agentury 
GSA v České republice a pro její další rozvoj; 

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání; 
 

2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Pavel Štohl v. r. 
ověřovatel Senátu 
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