
Předmluva ředitele GSA 

V loňském roce prošla Agentura řadou změn souvisejících s jejím přesunem z Bruselu do Prahy, kde 

začala působit od 1.9.2012. Přemístění Agentury proběhlo z hlediska času a rozpočtu dle 

stanoveného plánu, díky němuž se zredukovala doba nezbytná pro přesun personálu a pro zajištění 

potřebného vybavení. Díky pomoci speciálního týmu pracovníků Agentury a s podporou Českých 

úřadů při přesunu agentury do Prahy se podařilo zvládnout toto období bez významnějšího narušení 

harmonogramu aktivit Agentury. 

Tým centra pro řízení bezpečnosti (GSMC) globálního navigačního satelitního systému (GNSS) 

funguje prozatím ještě v Bruselu, který vzhledem k plánovanému přemístění GSMC do Francie nyní 

představuje ideální dočasné působiště plně pokrývající potřeby tohoto týmu. V roce 2012 se také 

podařilo připravit exploatační fázi GNSS Programu Evropské unie, která bude zahájena na základě 

pověřovací smlouvy mezi Evropskou komisí a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní 

systém (GSA) . Tato pověřovací smlouva mimo jiné deleguje na GSA odpovědnost za výběr nového 

poskytovatele služeb, který bude mimo jiné zajišťovat provoz Evropské podpůrné geostacionarní 

navigační služby EGNOS, a za přípravu předprovozní fáze Galilea označované též jako „Early 

services“, ve které již budou v omezeném rozsahu k dispozici některé základní služby Galilea. Výše 

uvedené je součástí nového Nařízení Evropského parlamentu a rady o zřízení Agentury pro evropský 

GNSS, které bylo představeno na konci roku 2012. 

V oblasti fungování bezpečnostního akreditačního výboru došlo kvůli přemístění Agentury 

k výraznějším personálním změnam. Díky dobré spolupráci napříč všemi tými Agentury však byly 

související problémy včasně vyřešeny a Autorizace ATL2 pro vypuštění dalších satelitů, které 

pomohly k dokončení validační fáze systému na oběžné dráze (IOV), proběhla úspěšně.  

Taktéž v oblasti budoucích aplikací veřejné regulované služby (PRS) dosáhla Agentura v roce 2012 

významných výsledků. Bylo zahájeno zpracování komplexního výběrového řízení na dodání prvního 

integrovaného PRS přijímače a byl dokončen tendr na vývoj prototypu, který kombinuje technologii 

PMR a PRS. 

Oddělení pro podporu rozvoje trhu dosáhlo v roce 2012 vynikajících výsledků. Kromě řízení zhruba 

80 projektů 7. rámcového programu a přesného monitorování vývoje na trhu patří k výsledkům 

oddělení mimo jiné také:  

- V oblasti letecké dopravy je v Evropě nyní k dipozici více než 130 procedur pro 

přesné přiblížení pomocí systému EGNOS. Mezi tyto procedury patří jak přiblížení 

s výškovým vedením, které je zajišťováno pomocí GNSS, tak i s výškovým vedením na 

základě barometrického výškoměru. 

- V oblasti přesného zemědělství, mapování a zeměměřictví došlo k 

významnému posílení pozice systému EGNOS.  

- V silniční dopravě došlo ke sjednocení pozice a cílů s asociacemi pro výběr mýta. 

- Více než 70% modelů přijímačů je nyní vybaveno možností přijímat EGNOS a zhruba 

35% přijímačů je připraveno na Galileo. 

   Rok 2012 představoval pro Agenturu pozitivní období, ve kterém byly položeny základy „nového 

GSA“, které se připravuje na budoucnost i prostřednictvím kroků směřujících k získaní certifikace ISO 



9001.   Pro další období před námi stojí řada významných a složitých úkolů. Mezi klíčové milníky lze 

zařadit například transfer oddělení exploatace programu EGNOS a spuštění předprovozních služeb 

Galileo „Early services“, které se velmi rychle přibližuje. Díky vynikajícímu a navíc rychle rostoucímu 

týmu je Agentura připravena zajistit, aby se EGNOS a Galileo v budoucnu staly jedním ze symbolů 

úspěchu jednotné Evropy.   

 

  

   


