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Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace  
a distribuce informací o životním prostředí. 

Všechny veřejně dostupné informační zdroje, které CENIA provozuje,  
jsou k dispozici na www.cenia.cz.

CENIA působí v oblastech
IPPC – Integrovaná prevence a omezování znečištění
Odpadové hospodářství
REACH a CLP – registrace chemických látek
Hodnocení životního prostředí
GIS a INSPIRE – mapové služby
Ekoznačení

CENIA zpracovává (každoročně)
Zprávu o životním prostředí České republiky
Statistickou ročenku životního prostředí České republiky

CENIA provozuje 
Environmentální helpdesk EnviHELP https://helpdesk.cenia.cz/ nabízející 
návody na řešení životních situací včetně zodpovídání dotazů
Integrovaný systém ohlašovacích povinností ISPOP 
https://www.ispop.cz/ umožňující ekonomickým subjektům jednodušší 
plnění povinností v oblasti životního prostředí
Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí – ISSaR 
http://issar.cenia.cz
Národní geoportál INSPIRE http://geoportal.gov.cz představující 
praktickou aplikaci dat o životním prostředí
Informační systém odpadového hospodářství ISOH 
http://isoh.cenia.cz/groupisoh
Informační systém EIA , SEA http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr

CENIA spolupracuje na implementaci a rozvoji aktivit
INSPIRE – evropské směrnice pro budování infrastruktury prostorových dat 
(vede sekretariát KOVIN – Koordinační Výbor pro INSPIRE)
SEIS – iniciativy zabývající se budováním systému sdílení informací 
o životním prostředí v Evropě.
Copernicus (GMES) – programu pro monitorování životního prostředí 
a bezpečnosti

CENIA zprostředkovává
Kontakt s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) 
http://www.eea.europa.eu/
Udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU.

CENIA se podílí na činnosti
ETC/ICM – European Topic Center on Inland, Coastal and Marine Waters 
(Evropské tematické středisko pro vnitrozemské, pobřežní a mořské vody)
ETC WMGE – European Topic Center on Waste Management and Green 
Economy (Evropské tematické středisko pro nakládání s odpady a zelenou 
ekonomii)

Kontakt:
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
+420 267 225 226, +420 267 225 340 
info@cenia.cz, www.cenia.cz
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CENIA, česká informační agentura 
životního prostředí

(Czech ENvironmental Information Agency) 
je resortní organizací Ministerstva životního prostředí


