
  

 

Systém Galileo, jeho význam pro Evropskou unii 
a pro Evropany 

 

Organizátoři: 
Středisko bezpečnostní politiky CESES Fakulty sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze 
Ministerstvo dopravy ČR 
Zastoupení Evropské komise v České republice 
 
Kdy: úterý, 28. června 2011, 15:00 – 17:00 
Místo: European GNSS Agency (GSA), Janovského 438/2, Praha 7 – Holešovice (metro Vltavská, tramvaj Strossmayerovo 
nám.) 
 
Panelisté: (v abecedním pořadí) 
Karel Dobeš Vládní zmocněnec pro GNSS Galileo, Ministerstvo dopravy ČR
Vojtěch Brabenec Oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR
Karel Pacner Publicista a spolupracovník MF Dnes
Luděk Prudil Ředitel odboru operačního řízení MV‐generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Libor Stejskal 
moderátor 

Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK

 
Program: 
14:30 – 15:00 Registrace 
15:00 – 15:10 Zahájení: 

Miloš Balabán, vedoucí Střediska bezpečnostní politiky CESES FSV UK 
Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR 
Jiří Žák, náměstek ministra dopravy ČR 

15:10 – 15:30 GNSS Galileo, jeho funkce a navazující služby
Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro GNSS Galileo, Ministerstvo dopravy ČR 

15:30 – 17:00 Panelová diskuse: 
‐ Systém satelitní navigace Galileo a typy služeb, které může poskytovat 

Představení Galilea, jeho hlavních znaků, předností a limitů, spektra navazujících aplikací pro 
vyšší bezpečnost a konkurenceschopnost Evropské unie – co můžeme očekávat a co nikoli? 
Veřejné, komerční a veřejně regulované služby a ekonomické otázky 

‐ Co představuje umístění řídící agentury pro Českou republiku? 
Možnosti a příležitosti pro české firmy, úkoly a závazky pro veřejný sektor? 

‐ Význam Galilea pro Evropskou unii jako globálního aktéra 
Dostává EU nový nástroj v geopolitickém konkurenčním boji – v porovnání se systémy USA, 
Ruska a Číny? Galileo jako jediný civilně řízený GNSS. Pomůže Galileo a navazující aplikace 
rozšíření a prohloubení prostoru svobody, bezpečnosti a práva? 

‐ Služby pro bezpečnost občanů, infrastruktury a potenciál navazujících technologií 
Možnosti a potenciál využití PRS pro bezpečnostní a vojenské využití. Aplikace užívající systém 
Galileo jako faktor zvyšující bezpečnost a komplexní ochranu jednotlivce – veřejně regulované, 
nebo i komerční služby? Podmínky omezení základních a komerčních služeb Galilea 

17:00  Závěr diskuse 
 
Akce proběhne v rámci řešení projektu výzkumu, vývoje a inovací „Trendy, rizika a scénáře bezpečnostního vývoje ve světě, Evropě a ČR 
– dopady na bezpečnostní politiku a bezpečnostní systém ČR“ (VG20102013009) 


