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1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Dámy a pánové,
dostává se Vám do rukou již třetí roční zpráva CENIA, české informační agentury životního prostředí.
Klimatická změna je jedním z hlavních hnacích faktorů současné politiky životního prostředí. Pro
pochopení probíhajících přírodních i společenských procesů se stále rozšiřují zkoumaná témata i území.
Vývoj v oblasti zajištění relevantních dat na úrovni Evropy v roce 2007 vyvrcholil přijetím směrnice
INSPIRE1, vydáním sdělení Komise k SEIS2 a dalším rozvojem GMES3. Jsou to zkratky, které budeme
v souvislosti s životním prostředím slýchat stále častěji. Vysoká míra zapojení české informační
agentury životního prostředí do těchto struktur ukazuje na stále vzrůstající důraz na informace a jejich
hodnocení ve směřování Evropských společenství v oblasti životního prostředí.
V roce 2007 byla CENIA výrazně vytěžována povolovacím procesem IPPC, který se v průběhu roku
významně intenzifikoval. V souladu se svým směřováním se agentura dále věnovala podpoře
regulačních, ekonomických, dobrovolných a informačních nástrojů politiky životního prostředí, a také
sběru, integraci a zveřejňování dat, jejich hodnocení a tématickým výstupům. Velmi kladného přijetí se
dostalo například publikaci „Životní prostředí – prostředí pro život?“
Auditoři Evropské agentury pro životní prostředí ocenili vedení Evropského tematického střediska pro
vodu, které CENIA převzala v roce 2007. Projekty na národní i mezinárodní úrovni jsou integrální
součástí naplňování cílů organizace.
CENIA v uplynulém roce změnila mechanismus spolupráce se zřizovatelem z průběžného operativního
úkolování ke stanovení dlouho- a střednědobých cílů a jejich konkretizaci v Závazném plánu činností.
Tato změna byla umožněna velmi dobrou spoluprací se zřizovatelem a implementací integrovaného
systému řízení podle ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat zřizovateli za vytváření stabilních podmínek pro rozvoj CENIA a
zaměstnancům a našim partnerům za postupnou realizaci vize informační agentury.

Jiří Hradec
ředitel

1

o vybudování infrastruktury prostorových dat v EU
sdílený evropský informační systém o životním prostředí
3
globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost
2
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2. ÚDAJE O ORGANIZACI
Název: CENIA, česká informační agentura životního prostředí (dále jen „CENIA“)
Právní forma: státní příspěvková organizace
Sídlo: Praha
Identifikační číslo: 45249130
Korespondenční adresa: Litevská 1174/8, Praha 10, 100 05
Telefonní spojení: +420 267 225 226, 267 225 340
Faxové spojení: +420 271 742 306
E mail: info@cenia.cz
http://www.cenia.cz
Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP) zřídilo příspěvkovou organizaci Český ekologický ústav
(dále jen ČEÚ) Rozhodnutím č. 7/92 ministra životního prostředí ke dni 1. 4. 1992 podle § 31 zákona č.
576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí ČR, ve znění pozdějších
změn a doplňků. ČEÚ byl Opatřením č. 1/05 MŽP přejmenován na CENIA s účinností od 1. dubna
2005.
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Organizační struktura k 31. 12. 2007
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3. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
K 31. 12. 2007 v CENIA pracovalo 108 zaměstnanců, z toho 61 žen a 47 mužů. Na zkrácený pracovní
úvazek pracovalo 8 zaměstnanců. Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený dosáhl 95
zaměstnanců. Zřizovatelem (MŽP) byl stanovený průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na
101 zaměstnanců, který CENIA nepřekročila.
Tabulka č. 1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
20
21–30
31–40
41–50
51–60
61 a více
celkem
%

muži
0
17
10
6
9
5
47
43,52

ženy
0
31
10
10
7
3
61
56,48

celkem
0
48
20
16
16
8
108
100,00

%
0,00
44,44
18,52
14,81
14,81
7,41
100

V CENIA k 31. 12. 2007 bylo zaměstnáno 84 vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, 7 zaměstnanců si
zvyšovalo kvalifikaci v bakalářském, magisterském či inženýrském studiu při zaměstnání, dalších 5
zaměstnanců je v doktorském studijním programu.
Tabulka č. 2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
dosažené vzdělání
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné stř. odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži
0
1
0
1
9
0
36
47

ženy
0
1
0
1
11
0
48
61

celkem
0
2
0
2
20
0
84
108

%
0,00
1,85
0,00
1,85
18,52
0,00
77,78
100,00

Tabulka č. 3 Celkový údaj o průměrných platech
průměrný hrubý měsíční plat

25 584 Kč

Vzhledem k novým úkolům ze strany zřizovatele MŽP, kterým byla CENIA pověřena
(např. vybudování odd. odpadového hospodářství), došlo k nástupům nových zaměstnanců, kteří se
začali podílet na plnění nových úkolů pro MŽP.
Tabulka č. 4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců
nástupy
odchody

42
30

Tabulka č. 5 Trvání pracovního poměru zaměstnanců
Doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
celkem

počet
94
4
5
4
1
108

%
87,04
3,70
4,63
3,70
0,93
100,00

Vedení CENIA obecně podporuje a finančně přispívá na prohlubování, obnovování a získávání
kvalifikace, zejména ve znalostech cizího jazyka. Výuka anglického jazyka je vedena ke složení
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mezinárodně uznávané certifikované zkoušky, úrovně FCE (First Certificate in English) a CAE
(Certificate in Advanced English). V roce 2007 došlo k nárůstu jazykových znalostí u zaměstnanců o 43
% proti roku 2006.
Tabulka č. 6 Jazykové znalosti – počet zaměstnanců se standardizovanou zkouškou
znalost cizího jazyka
1. stupeň
anglický jazyk
5
německý jazyk
1
francouzský jazyk
0
další jazyky
1
celkem
6
1. stupeň – státnice na jazykové škole
2. stupeň – FCE
3. stupeň – CAE
4. stupeň – CPE

2. stupeň
13
0
0
0
13

3. stupeň
2
0
0
0
2

4. stupeň
2
0
0
0
2

celkem
22
1
0
0
23

4. ÚDAJE O MAJETKU
Tabulka vyjadřuje stav majetku, pohledávek a závazků organizace ke dni účetní závěrky
31.12. 2007.
Tabulka č. 7 Údaje o majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software (účet 013)
Ocenitelná práva (účet 014)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Software (účet 018)
Dlouhodobý hmotný majetek
Stroje, přístroje a zařízení (účet 022 1)
Dopravní prostředky (účet 022 2)
Inventář (účet 022 3)
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDHM (účet 028)

Kč
3 591 899,04
3 473 417,50
1 322 276,08
11 171 023,81
4 426 514,53
695 969,70
9 469 557,91

Pohledávky a závazky
Odběratelé (účet 311)
Poskytnuté provozní zálohy (účet 314 01)
Ostatní pohledávky (účet 316 3)
Neinvestiční dodavatelé (účet 321 1)
Investiční dodavatelé (účet 321 2)
Přijaté zálohy (účet 324)
Ostatní závazky (účet 325)
Zaměstnanci v evid. stavu (účet 331 1)
Pohledávky za zaměstnanci (účet 335)
336 12 závazek zdravotního pojištění
336 21 pohledávka sociálního poj.
336 22 závazek sociálního pojištění
Daň ze mzdy (účet 3422)
Jiné závazky (účet 379)
Náklady příštích období (účet 381)

79 000,00
780 677,50
363,00
-486 294,01
0,00
822 227,36
-41 852,27
7 363,00
504 847,39
-410 256,00
0,00
-1 019 219,00
-541 747,00
-2 438 978,00
255 682,20

Dohadné účty pasivní (účet 389)

-2 297 366,23
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5. ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Rozpočtové zdroje
V souladu s rozpočtem na r. 2007 byl stanoven hospodářský výsledek CENIA ve výši 0 Kč při roční
hodnotě příspěvku na činnost ve výši 43 409 tis. Kč. Z toho 22 850 tis. Kč činily mzdové prostředky na
pokrytí 84 přepočtených zaměstnanců plus 271 tis. Kč OON. Na základě toho byl zpracován interní
rozpočet nákladů a výnosů CENIA podle Přílohy č. 7 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. a předán odboru
rozpočtu MŽP čj. 2876/CEN/07 ze dne 27. 2. 2007.
Rozpočtovým opatřením č. 13 ze dne 9. 3. 2007 na základě pokynu odboru vnějších vztahů byly z OP
RLZ uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 1 106,33 tis. Kč a rozpočtovým opatřením č. 19 ze dne
21. 3. 2007 převedlo MŽP na základě pokynu sekce 700 na CENIA 17 funkčních míst.
Dále byl rozpočtovým opatřením č. 71 ze dne 17. 5. 2007 na základě pokynu odboru vnějších vztahů
z OP RLZ navýšen rozpočet CENIA o 1 324,57 tis. Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 92 na základě pokynu odboru mnohostranných vztahů byly uvolněny
neinvestiční prostředky ve výši 100 tis. Kč účelově určené na podporu odborné činnosti a cest
souvisejících se zapojením do budování GEOSS a do programu ES GMES.
Rozpočtovým opatřením č. 141 ze dne 27. 7. 2007 na základě pokynu odboru vnějších vztahů byl
navýšen rozpočet CENIA na OP RLZ o 1 386,21 tis. Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 217 byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 8 000 tis. Kč účelově
určené na nájemné a RO č. 220 byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 263 tis. Kč na financování
VaV SP/3g1/24/07. Rozpočtovým opatřením č. 228 byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 991
tis. Kč na pokrytí nákladů na publikace.
Dále bylo RO č. 248 uvolněno na projekt ISSaR 600 tis. Kč, RO č. 251 na krizové řízení 70 tis. Kč, RO
č. 257 na OP RLZ 1 616,8 a RO č. 269 převod neinvestičních prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z rozpočtu
kapitoly 214-MV do rozpočtu kapitoly 315-MŽP na provoz a údržbu portálu veřejné správy.
Rozpočtovým opatřením č. 294 byly uvolněny neinvestiční prostředky ve výši 200 tis. Kč na zpracování
studie pro IPPC a RO č. 302 schválilo MF úpravy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou
práci kryté z účelových prostředků na projekty a finančními prostředky ze zahraničí. Všechna tato
rozpočtová opatření byla promítnuta v interním rozpočtu nákladů a výnosů na r. 2007 po změnách a
předána do odboru rozpočtu MŽP s účetní závěrkou za rok 2007.
Tabulka č. 8 Přehled rozpočtových finančních zdrojů k 31. 12. 2007 (v Kč)
ROK 2007

Stanovený
limit MŽP
k 1. 1. 2007

RO č. 13 +
19
+ 1 106 330
+ 17 zam. a
mzdy
5 721 000

RO č. 71
+ 1 324 570

RO č. 92
+ 100 000

RO č. 141 +1
386 210

RO217
220
228
+8 991 000
+VaV

CELKEM
provoz
VaV
OP RLZ
MZDY
OON
soc.+zdrav. poj.
FKSP
poč. zaměstn.

43 409 000
11 833 500

50 236 330
11 833 500

51 560 900
11 833 500

51 660 900
11 933 500

53 047 110
11 933 500

22 850 000
271 000
7 997 500
457 000
84

1 106 330
27 025 000
271 000
9 459 500
541 000
101

2 430 900
27 025 000
271 000
9 459 500
541 000
101

2 430 900
27 025 000
271 000
9 459 500
541 000
101

3 817 110
27 025 000
271 000
9 459 500
541 000
101

62 301 110
20 924 500
263 000
3 718 110
27 025 000
271 000
9 459 500
541 000
101

RO248
251
257
269
294
302
+2370000
66 287 910
20 422 250
263 000
5 433 910
29 024 000
369 000
10 193 250
582 500
101
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Mimorozpočtové zdroje
Na základě smlouvy o spolupráci s EEA (Evropskou agenturou životního prostředí) a CENIA, uzavřené
v listopadu 2006, zaúčtovala CENIA za rok 2007 náklady projektu ve výši 6 133 205,42 Kč podle
podmínek smlouvy, tj. oprávněné náklady projektu + 20 % režie a z toho 10% kofinancování. EEA po
auditu provedeném v dubnu 2007 odsouhlasila oprávněné náklady projektu za leden až duben a byly
převedeny finanční prostředky z účtu ETC/W za toto zúčtování a dále v červenci byly převedeny
finanční prostředky za zaúčtované náklady v květnu a červnu. Tím je 1. pololetí vyrovnáno účetně i
finančně. V listopadu přišla další část dotace z EEA a dne 27. 11. 2007 byla část financování převedena
na účet CENIA. Protože ale finanční prostředky nepokryly všechny náklady vynaložené na projekt do
konce roku, je na účtu 324 neproplacený zůstatek použitých finančních prostředků CENIA. Po obdržení
finančních prostředků z EEA na účet ETC/W bude tento stav vyrovnán.
V březnu 2007 byl EEA odsouhlasen národní CORINE Land Cover projekt pro ČR podle smlouvy
s EEA a CENIA a v květnu byl schválen grant pro CENIA s tím, že první platba ve výši 10%
celkového financování bude zaslána na účet CENIA do 30 dnů. Platbu jako předběžné financování
CENIA obdržela 12. 6. 2007 ve výši 59 283,40 Kč. Do 31. 12. 2007 zaúčtovala CENIA na tento projekt
310,5 tis. Kč . Účetní stav není vyrovnán, neboť z EEA zatím nedošla další průběžná platba podle
smlouvy. Rozdíl je zaúčtován na účtu 324.
Dne 6. 12. 2007 obdržela CENIA na bankovní účet 590 tis. Kč na VaV – SP/4h3/50/07 podle smlouvy
se Sysnet s.r.o., kde je CENIA spolupříjemcem a podle rozpočtu schváleného na rok 2007 byly tyto
prostředky do konce roku 2007 použity.
Výnosy
Tabulka č. 9 Výnosy (v tis. Kč)
Plán – roční
po úpravě

Skutečnost

2007

k 31. 12. 2007

Tržby za prodej vl.výrobků
a služeb
Tržby za prodej zboží
Tržby z prodeje majetku
Aktivace
Změna stavu zásob
Ostatní (641 až 645)
Zúčtování fondů (648)
Jiné ostatní výnosy(649)
Příspěvek od zřizovatele
Příspěvek od zříz. účelové VaV
Příspěvek od poskytovatelů jiných lim.
Příspěvek od poskytovatelů jiných ze SR
Příspěvek od příjemců účel. podpory VaV
Prostředky ze zahraničí
Výnosy celkem

Rozdíl
Plán –
skutečnost

%
Plnění

1 222

1 221,87

100

1 811

0
1 810,7

100

17
8
61
60 591
263
5 433,91
1 585,9
590
7 062,06

16,96
7,06
60,29
60 591
263
5 433,91
1 585,9
590
7 062,06

78 644,87

78 642,74

99,8

0
0
0
0
0

98,8
100
100
100
100
100
100
100

K jednotlivým výnosovým položkám:
1) Tržby za prodej služeb v celkové hodnotě 1 221,87 tis. Kč byly realizovány:
• za zkoušky EIA 66 tis. Kč,
• za poskytnutí známky EŠV a poskytnutí práva k užití ekoznačky Evropské unie 112,05 tis. Kč,
• propagace EŠV (EDEN) v tisku 8,67 tis. Kč,
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• za seminář EŠV v Českém Krumlouvě 4,53 tis. Kč, Uherském Brodě 5,16 tis. Kč, v Táboře 3 tis.
Kč, ve Voticích 3 tis. Kč, v Krásné Lípě 2,5 tis. Kč, v Jičíně 4,5 tis. Kč, poradenské a informační
služby(agentura NPZE) 5,4 tis. Kč,
• za prodej ekologické literatury 3,375 tis. Kč,
• za zpracování Metodické příručky a podkladů k IPPC 160,65 tis. Kč, praktický průvodce 80 tis.
Kč, 50 tis. Kč etapa III., 100 tis. Kč etapa IV. Met. příručky,
• externí práce v prostředí GIS 14,5 tis. Kč,
• program FieldGIS 114 tis. Kč,
• prezentace na semináři CO 3 tis. Kč,
• poskytování dat z databáze skladiště IS statistiky a reportingu 97 tis. Kč,
• pro projekt JPD3 – API rozhraní 124,56 tis. Kč,
• úprava aplikace databáze obnovitelných zdrojů energie 60 tis. Kč,
• návrh technického řešení čištění splaškových vod 200 tis. Kč.
2) Aktivace vnitroorganizačních služeb byla tvořena hodnotou 1.810,7 tis. Kč. Částku 1.077,47 tvoří
přeúčtování nákladů na provoz a údržbu služebních motorových vozidel při plnění odborných úkolů
a částku 733,22 kofinancování projektu ETC/W ve výši 10% uznatelných nákladů projektu.
3) Účty 641 - 645, jiné výnosy, jsou tvořeny úroky přijatými a kurzovými výnosy částkou
16,96 tis. Kč.
4) Účet 648 – zúčtování fondů v částce 7,064 tis. Kč je použití fondu odměn na překročení prostředků
na platy.
4) Účet 649 – jiné ostatní výnosy v částce 60,29 je tvořen:
• 74,- Kč refundací ZP a SP za rok 2006,
• 41,239 tis. Kč jsou přeplatky refundací zahraničních pracovních cest z minulého roku
• č. 52/2006, 62/2006, 75/2006, 76/2006, 77/2006 a přeplatek zahraniční pracovní cesty č.
14/2007 od Evropské komise životního prostředí v Bruselu,
• 13,63 Anjou recherche – specifické výstupy z IRZ
• 5,35 předpis ze ŠK.
Náklady
Celkové náklady k 31.12. 2007 činily celkem 78.642,74 tis. Kč. Více než polovina nákladů organizace
je tvořena osobními náklady (47.166,71 tis. Kč). Do osobních nákladů jsou zahrnuty i osobní náklady
na projekty OP RLZ, JPD-3, na projekty z EEA - ETC/W, CLC (Corine) a projekty VaV ze státního
rozpočtu – Biomasa a Portál ŽP. Zároveň na mzdové náklady však jsou ve výše uvedených projektech
vyčleněny finanční prostředky, proto bylo požádáno o úpravu závazného limitu na mzdy a o povolení
překročit mzdový limit z důvodu finančních prostředků z těchto projektů.
Služby – vysoké procento plnění nákladů za služby je způsobeno náklady za nájem, který nebyl součástí
rozpočtu na r. 2007 a doplacením nájmu za r. 2006 podle dořešených smluvních závazků. Tato situace
byla vyřešena s odborem rozpočtu MŽP. Další nárůst nákladů byl způsoben zvýšením limitu
zaměstnanců z 84 na 101 v průběhu roku. Na tyto zaměstnance CENIA nedostala do rozpočtu provozní
prostředky. Bylo nutné však pro tyto zaměstnance připravit podmínky a financovat jejich činnost a tím
došlo k nárůstu režijních nákladů organizace.
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Tabulka č. 10 Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba mat.a energie
V tom: spotřeba materiálu
Služby
Osobní náklady celkem
v tom: mzdy
Odpisy inv.majetku
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Náklady celkem

Plán – roční
2007
3 349,87
2 450,52
26 390,58
47 167
35 341,18
1 116,42
8
613

Skutečnost
k 31. 12. 2007
3 349,05
2 450,52
26 390,28
47 166,71
35 564
1 116,42
7,2
613,08

78 644,87

78 642,74

Rozdíl

%
Plnění

0,82
0
0,30
0,29
222,82
0
0,8
0,8

99,9
100
99,9
99,9
99,37
100
90
100

2,13

99,9

Hospodářský výsledek
Organizace vykazuje ke dni 31. 12. 2007 hospodářský výsledek 0 Kč. Rozpočtovým opatřením č. 19
bylo na CENIA převedeno 17 funkčních míst s prostředky na platy, sociální a zdravotní pojištění a příděl
do FKSP. Na tyto zaměstnance nedostala organizace provozní prostředky, ale zajistila podmínky pro
jejich činnost. Proto pro zajištění vykázaného hospodářského výsledku organizace použila § 34 odst. 9
vyhl. 549/2004 Sb., snížila zaúčtované odpisy v běžném účetním období.
Regulace zaměstnanosti
CENIA má stanovený limit přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců 101 zaměstnanců pro rok
2007. Ke dni 31. 12. 2007 činí přepočtený evidenční počet zaměstnanců 94,5 zaměstnanců. V roce 2007
bylo 42 nástupů nových zaměstnanců, 30 výstupů. Nárůst o 12 zaměstnanců oproti roku 2006.
Kapitálové výdaje
Kapitálové (investiční) náklady (DHM)…………………………………… 931,82 tis. Kč
V souladu s ročním plánem bylo na pořízení dlouhodobého hmotného majetku použito vlastních zdrojů,
vytvořeného fondu reprodukce.
V prvním pololetí bylo vynaloženo 802,98 tis. Kč za hmotné investice.
Ve třetím čtvrtletí nebyly pořízeny žádné investice.
Ve čtvrtém čtvrtletí bylo vynaloženo 128,84 tis Kč za hmotné investice.
Finanční prostředky, výše jednotlivých fondů
Tabulka č. 11 Stav účtů k 31. 12. 2007 (v Kč)
BÚ 44735-041/0100
EŠV 19-9203510247/0100
FKSP 6289120237/0100

20 891 123,86
1 945 841,51
246 689,65

Provoz + Fondy
Provozní prostředky
Fond odměn
Fond reprodukce majetku
Rezervní fond
Celkem

1 423 187,13
2 429 213,00
13 118 646,06
3 920 077,67
20 891 123,86

Závěr
Organizace vykazuje ke dni 31. 12. 2007 hospodářský výsledek 0, počet zaměstnanců 95. Vyrovnané
hospodaření roku 2007 se podařilo zajistit díky vstřícným krokům odboru rozpočtu MŽP.
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6. Vyhodnocení závazného plánu činností pro rok 2007
Závazný plán činností pro rok 2007 mezi CENIA a MŽP byl uzavřen dne 10.1. 2007. Během roku 2007
byl závazný plán činností doplněn dodatkem č. 1 ze dne 20.2. 2007 o následující úkoly:
2040 Implementace nové evropské legislativy chemických látek REACH – informatické zabezpečení
2050 Zřízení Registru znečišťovatelů a podpora výkonu státní správy na úseku hospodaření s odpady.
Na plnění závazného plánu činností obdržela CENIA od MŽP příspěvek ve výši 43 409 tis. Kč. Tento
příspěvek byl upraven v průběhu roku následovně:
Tabulka č. 12 Příspěvek na plnění závazného plánu
Popis změny
Rozpočet k 1. 1. 2007
Na úkol 2020 (BAT)
Na plnění úkolů 2040 (REACH) a 2050 (odpady)
CELKEM

Příspěvek
v tis. Kč
43 409
200
5 721
49 330

Podle závazného plánu byl rozpočet na plnění úkolů stanoven ve výši 52 250 tis. Kč.
Rozdíl byl v původním předpokladu navýšení rozpočtu na úkoly 2040 a 2050 (REACH a odpady) o
částku 9 250 tis. Kč. a skutečnosti 5 721 tis. Kč. Celkově hospodařila CENIA s rozpočtem od
zřizovatele ve výši 60 854 tis. Kč. Z toho byly hrazeny aktivity podle závazného plánu i další
požadované činnosti mimo závazný plán.
Tabulka č. 13 Navýšení příspěvku na další aktivity
Aktivita
Plnění úkolů dle závazného plánu činností
Dokončení I. etapy projektu ISSaR
Vydání tištěných publikací – ročenka a zpráva ŽP
Aktivity pro GEOS
Vybavení pracoviště krizového řízení
Provoz a údržba mapových služeb portálu VS
Úhrada nájmu sídla CENIA za rok 2006 a 2007
Projekt VaV SP/3g1/24/07: „Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR“
CELKEM

Příspěvek
v tis. Kč
49 330
600
991
100
70
1 500
8 000
263
60 854

Průběžné hodnocení plnění závazného plánu činností proběhlo v roce 2007 na společném jednání
vedení CENIA se zástupcem zřizovatele. Vyhodnocování jednotlivých úkolů probíhalo v rámci
kontrolních dnů. Zápisy z kontrolních dnů dostaly jednotnou formu, která vede k zpřehlednění a
jednoznačnému stanovení výhrad, doporučených nápravných opatření a stanovení úrovně spokojenosti
zadavatele. Všechny zápisy z kontrolních dnů jsou ukládány do spisovny CENIA a je s nimi nakládáno
ve smyslu spisového a skartačního řádu.
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Tabulka č. 14 Vyhodnocení odborných aktivit
Číslo Název úkolu
Datum
Č.j. zápisu
2010 Implementace směrnice o integrované prevenci, činnost
4.4.2007 4486/CEN/07
OZO
30.10.2007 8410/CEN/07

Hodnocení
2
2

Zpracováno více než 650 vyjádření k žádostem o vydání integrovaného povolení a jejich změnám;
problematickými zůstávají kategorie 2 a 6.7; neřešené problémy (legislativa, metodická podpora) komplikují
povolování bioplynových stanic. Avízované chyby v práci OZO jsou postupně odstraňovány (nepřesné citace
právních předpisů, nedostatečné vypořádání připomínek účastníků řízení).
2020
4. 4. 2007 4486/CEN/07
2
Zabezpečení podpory systému výměny informací o BAT
30. 10. 2007 8410/CEN/07
2
Funkční technické pracovní skupiny, uspořádané konference a publikační řádky. Nedostatečná informační podpora
(webová stránka).
2030
4. 4. 2007 4486/CEN/07
1
Zabezpečení podpory systému výměny informací podle
zákona č. 100/2001 Sb.
30. 10. 2007 8410/CEN/07
1
Funkční informační systém EIA/SEA; realizovaná vydání časopisu EIA-IPPC-SEA; realizované zkoušky
autorizace EIA
2040
Implementace nové evropské legislativy chemických
látek REACH – informatické zabezpečení

25. 4. 2007 5412/CEN/07
6. 9. 2007 7417/CEN/07

2
2

29. 11. 2007 8811/CEN/07

2

Funkční HelpDesk; zabezpečena komunikace s evropskými institucemi, včetně přenosu informací; realizovaný
seminář k REACH
2050
5. 6. 2007 5565/CEN/07
1
Zřízení Registru znečišťovatelů a podpora výkonu státní
správy na úseku hospodaření s odpady.
2
20. 11. 2007

3010

Byla zpracována verze projektu IS OH, zpracovány zprávy z oblasti BAT, NO a indikátorů.
18. 6. 2007 166/CEN/08
Provoz a rozvoj mapového serveru MŽP a mapových
nástrojů a služeb resortu MŽP
6. 12. 2007 816/CEN/08

1
1

Do ostrého provozu přibylo 7 nových mapových úloh
aktualizace 45 mapových úloh
kompletní přeinstalování a aktualizace veškerého software na MS PVS (ArcIMS, ArcSDE, Oracle, Linux)
finalizace nové verze systému IZGARD
aktualizace: podkladových leteckých snímků (ortofoto) – za roky 2004–2006: cca 2 TB dat, automapa 1 : 100 000,
ZM 10, ZM 50, RSO, data AOPK velkoplošná a maloplošná chráněná území, data ŘSD: cca 600 GB dat
příprava WAP portálu voda
zvýšení návštěvnosti geoportálu za období leden–prosinec 2007 o 90%.
3020
18. 6. 2007 166/CEN/08
1
Provoz a rozvoj datového skladu a datového archivu
resortu MŽP
6. 12. 2007 816/CEN/08
1
Spáva a výdej rezortních dat podle požadavků MŽP – cca
220 aktualizovaných mapových vrstev
3030
Rozvoj a správa metainformačního systému.

22. 6. 2007 5727/CEN/07
4. 12. 2007

1
1

14 spolupracujících organizací (aktivně). Počet záznamů celkem 558, z toho veřejných 271
3 školení pro uživatele, 2 presentace na seminářích, článek v časopise.
3040
22. 6. 2007 5728/CEN/07
1
Informační systém statistiky a reportingu životního
prostředí (ISSaR)
4. 12. 2007
1
DS – vložená data: 16 tematických okruhů, 96000 záznamů hodnot měření, 3000 hodnot pomocných dat
Vstupní modul – 13 nových dílčích modelů, 240 samostatných formulářů
RS – 450 samostatných webových stránek, několik tisíc SQL dotazů pro komunikaci s DS, API rozhraní
3050

7. 1. 2008 758/CEN/08
1
Správa integrované databáze skládek a starých
ekologických zátěží "Systém evidence kontaminovaných
míst"
2x aktualizace databáze
využitelnost webové aplikace se zvýšila více než 10násobně podle množství stažených dat v období leden (50 MB)
– prosinec 2007 (520 MB)
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Číslo

Název úkolu

Datum

Č.j. zápisu

Hodnocení

3060 Zabezpečení provozu integrovaného registru
15. 6. 2007 5782/CEN/07
znečišťování životního prostředí a integrovaného
systému plnění ohlašovacích povinností (centrální
13. 12. 2007 349/CEN/08
ohlašovny).
V IRZ zpracováno, zvalidováno a připraveno ke zveřejnění 1 046 hlášení.
V Centrální ohlašovně zaregistrováno 4 400 uživatelů a zpracováno 11 500 podání.
Služba helpdesk písemě zodpověděla 100 odborných dotazů a cca 1 500 telefonických dotazů.
Vytvořeno 10 specifických exportů pro externí "zákazníky".
4010
22. 6. 2007 6612/CEN/07
Indikátory, Státní politika ŽP, SUR, sekt. politiky
4. 12. 2007 197/CEN/08

2
2

1
3

Indikátory SPŽP na webu ISSaR – 33 samostatných stránek, Indikátory SUR – 3 stránky snížené hodnocení
odůvodněno nedodržením zadání – místo publikace „Životní prostředí a hospodářství 1989–2005“ byla vydána
publikace „Životní prostředí – prostředí pro život?“ bez konzultace s odborným garantem.
4020 Získání, vyhodnocení a zpracování dat o stavu životního
25. 6. 2007 5721/CEN/07
1
prostředí v České republice a publikování výsledků
formou Zprávy o životním prostředí České republiky a
1
krajských zpráv
4. 12. 2007 8979/CEN/07
4030

4050

Zpráva o ŽP ČR 2006, krajské zprávy – ŽP v jednotlivých krajích (14)
25. 6. 2007 5722/CEN/07
Ekonomické nástroje a databáze
4. 12. 2007 8979/CEN/07

1
1

cca 1000 zpracovaných výkazů statistického zjišťování – agregovaná data do Statistické ročenky
28. 6. 2007 6550/CEN/07
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta;
26. 9. 2007
Naplňování principů udržitelného rozvoje v místních
podmínkách (MA21)
20. 12. 2008 8913/CEN/07

2
2
2

V oblasti EVVO byly položeny základy projektu zaměřeného na další vzdělávání pro veřejnou správu a v oblasti
MA 21 zahájeny práce na úpravách databází zprostředkovávajících relevantní informace zainteresovaným
subjektům.
4070
Realizace funkce Agentury pro ekologicky šetrné
výrobky podle níže uvedených usnesení a Pravidel MŽP
k realizaci Národního programu EŠV vydaných v roce
2006 a funkce výkonného orgánu pro ekoznačku
29. 6. 2007 7009/CEN/07
3
Společenství podle níže uvedeného nařízení (ES).
7. 12. 2007 8990/CEN/07
3
Agentura EŠV plnila své funkce, s výhradami k stylu prezentace informací na webu.
V roce 2007 bylo 9 udělených certifikátů EŠV, 2 udělené certifikáty EŠS a 4 udělené certifikáty EU The Flower.
Reedice „Národní program označování ekologicky šetrných výrobků“
4080
Realizace funkce Agentury EMAS podle níže uvedeného
usnesení a Aktualizovaných pravidel EMAS vydaných
MŽP v roce 2002.
4081

29. 6. 2007 7010/CEN/07

3

7. 12. 2007 8988/CEN/07
V roce 2007 byly uděleny 4 registrace EMAS. Reedice skládačky EMAS

3

Realizace funkce Agentury NPCP í a funkce Národního
centra čistší produkce ČR v rámci sítě národních center
29. 6. 2007 7011/CEN/07
čistší produkce UNEP a UNIDO.
7. 12. 2007 8989/CEN/07
Vydána brožura Čistší produkce, reedicke skládaček Zelená domácnost, Zelený úřad,
Reedice skládačky Zelené nakupování, Zelený hotel, Environmentální značení, Čistší produkce

1
1

4090
Realizace funkce Agentury Národního programu
environmentálního značení (NPEZ) podle
29. 6. 2007 7012/CEN/07
4
připravovaného usnesení vlády a návazných Pravidel
MŽP k realizaci NPEZ, která budou vydána v roce 2007.
7. 12. 2007 8987/CEN/07
3
Bylo poskytováno poradenství v dané oblasti – hepdesk, pro sběr informací nebyl dostatek zájemců ze strany firem
zapsání do tabulek příkladů, přetrvával nezájem ze strany potenciálních ověřovatelů podílet se pro MŽP na
hodnocení env. prohlášení III, v současnosti MŽP hledá oborové provozovatele, kteří by se na vytváření pravidel
pro hodnocení podíleli
4210
21. 6. 2007 5584/CEN/07
2
Zabezpečení provozu a rozvoje portálu životního
prostředí
14. 12. 2007 8910/CEN/07
2
Pravidelně se aktualizoval obsah v prostředí portálu vytvořeného v roce 2006, byly započaty práce na vytváření
nového prostředí portálu na základě prezentační vrstvy ISSaR.
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Číslo
4230

Název úkolu

Datum

Č.j. zápisu

Hodnocení

Zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb
(VKIS) v rámci resortu MŽP

19. 6. 2007 5585/CEN/07
1
14. 12. 2007 8911/CEN/07
1
Knihovna průběžně plnila funkci veřejné oborové knihovny a střediska VKIS sítě resortu MŽP.
4240
21. 6. 2007 5875/CEN/07
1
Potřeba zajištění předávání zpráv EK a mezinárodním
organizacím (včetně EEA)
14. 12. 2007 8912/CEN/07
1
Předávání zpráv probíhalo v souladu se směrnicí 11/2006.
Přestože role CENIA v reportingu je zakotvena ve směrnici MŽP č. 11 / 2006 o postupu pro přípravu a předávání
reportingových zpráv, CENIA se do jisté míry neustále potýká s problémem získávání informací od příslušných
expertů. Statut organizace pak zcela znemožňuje spravovat reporting vyplývající ze směrnic z oblasti životního
prostředí, které mají v gesci jiná ministerstva než MŽP. Kontakty týkající se příslušných expertů bohužel
ministerstva CENIA, jakožto rozpočtové organizaci MŽP, zcela odmítla poskytnout a jsou ochotna komunikovat
pouze s MŽP.
4250
21. 6. 2007 5876/CEN/07
2
Koordinování spolupráce mezi EEA a ČR
14. 12. 2007 8913/CEN/07
2
Byly odevzdány naplánované výstupy dle úkolového listu. Závažnější problémy v řešení úkolu nenastaly.
4270
Statistická ročenka životního prostředí České republiky

22. 6. 2007 5877/CEN/07
10. 12. 2007 8909/CEN/07

1
1

Závazný plán činností se podařilo naplnit s průměrným hodnocením 1,7 ze čtyř stupňů. Většina
odborných aktivit (podle závazného plánu byla plněna bez výhrad (známkování 1 a 2). U některých
aktivit bylo nutné přijmout nápravná opatření. Příprava úkolových listů pro rok 2008 probíhala již na
základě těchto zjištění a hlavní důraz byl kladen na definici jasného cíle, metodik postupu a konkrétních
výstupů v konkrétním termínu.

7. Vyhodnocení probíhajících projektů
Projekt "Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická výchova pro ZŠ a SŠ" je
spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl.m. Prahy. Projekt
rozvíjí aktivity CENIA v oblasti poskytování informací o životním prostředí specifickým cílovým
skupinám. V budoucnu se počítá s využitím výsledků projektu pro publikační část Portálu životního
prostředí a v širším kontextu pak pro projekt ENVIKLIK.
Realizace projektu byla zahájena v září 2006, dokončen má být v srpnu 2008.
V průběhu roku 2007 s týmem CENIA spolupracovalo celkem 7 partnerů – Cross Czech, a.s., Klub
ekologické výchovy, o.s., Gymnázium Jana Palacha, s.r.o., Praha 1, Eko Gymnázium, o.p.s., Praha 10,
ZŠ Lupáčova, Praha 3, ZŠ Na Beránku, Praha 4 a Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5.
Byl vytvořen datový sklad, znalostní testy, scénáře k animačním hrám a krátkým motivačním filmům.
Bylo dokončeno zkušební multimediální CD pro pilotní ověření funkčnosti ve výuce partnerských škol,
které bude společně s připomínkovým procesem probíhat do dubna roku 2008.
Projekt je průběžně monitorován ze strany zadavatele a v závěru roku úspěšně prošel auditem formální
a finanční stránky.
Projekt „Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu“ je spolufinancován z Evropského
sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl zahájen v září 2006 a bude ukončen v srpnu 2008. Na projektu spolupracují 4 partneři –
SITA CZ a.s., ENVIROS s.r.o., Národní síť Zdravých měst ČR a Středočeský vysokoškolský institut v
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Kladně. Během projektu byla založena informační centra a jedno vzdělávací centrum. Jejich úkolem je
poskytovat informace týkající se udržitelné spotřeby a výroby (USV).
V roce 2007 byla vytvořena internetová stránka projektu a proběhlo 5 regionálních seminářů. Byla
vydána praktická příručka Čistší produkce a odborný tým připravil metodiku hodnocení možností
inovací udržitelné spotřeby a výroby, která byla prověřena během dlouhodobého kursu Manažer
udržitelné spotřeby a výroby. Celý kurs bude ukončen testy a obhajobou závěrečné zprávy v březnu
2008. Metodika byla aplikována v 10 organizacích jak výrobního tak nevýrobního charakteru a kursem
prošlo více než 25 účastníků. V návaznosti na téma USV a aplikaci metodiky bylo započato s přípravou
příručky Odpovědné nakupování a Manuál USV, který popíše 10 dobrovolných nástrojů včetně
případové studie zavedení nástroje v organizaci. CENIA se tak nebude spoléhat na informace třetích
stran a v oblasti USV bude disponovat vlastními zkušenostmi s praktickou použitelností těchto nástrojů
v praxi.
Monitoring projektu probíhal průběžně, vždy po 3 měsících byly Ministerstvu životního prostředí
odesílány monitorovací zprávy, které byly bez výhrad schváleny.
Projekt „Evropské tematické středisko pro vodu“ (ETC/Water)
V roce 2006 CENIA zvítězila se svým návrhem ve výběrovém řízení Evropské agentury pro životní
prostředí (EEA) na koordinaci Evropského tematického střediska pro vodu (ETC/Water) na období
2007–2010 a je vede konsorcium 11 partnerských institucí.
Každoroční aktivitou ETC/Water je sběr a zpracování dat z reportingu členských zemí EEA včetně
správy databází a aktualizace indikátorů životního prostředí EEA. V roce 2007 se ETC/Water dále
podílelo na přípravě a implementaci informačního systému WISE (Water Information System for
Europe) a vypracování tematických zpráv pro EEA, týkajících se problematiky užití a zdrojů vody.
Součástí úkolů ETC/Water je rozšiřování sítě Eionet a spolupráce i se zeměmi, které dosud nejsou členy
EEA. V minulém roce EEA schválila projekt o spolupráci ETC/Water s zeměmi západního Balkánu.
ETC/Water informuje EEA s čtvrtletní frekvencí o průběhu řešení úkolů. Dvakrát ročně podává i
komplexní finanční zprávu za celé konsorcium.Rozpočet konsorcia ETC/Water je z 90% financován
EEA, 10% rozpočtu je kryto z národního kofinancování jednotlivých partnerů.
Projekt „Posílení účinnosti státní správy při technické ochraně životního prostředí – vývoj a
dodávka databázového systému“ je spolufinancován z finančního nástroje předvstupní pomoci
Evropské komise Transition Facility.
Projekt byl zahájen 1.11. 2007 a bude ukončen 31.10. 2008. Jeho cílem je jednotné rozhraní pro registr
znečišťovatelů. Specificky pak provedení potřebných analýz, sestavení uživatelských požadavků a
vytvoření funkční aplikační podpory (potřebný software, specifické aplikace). Dodavatelem zakázky se
na základě veřejného výběrového řízení pořádaného Ministerstvem financí stala firma Protea s.r.o.
V roce 2007 proběhl vstupní informační seminář a byly dokončeny 2 ze 6 úloh projektu: Analýza
existujících informačních systémů resortu a Analýza cílových skupin.
Monitoring projektu ze strany Ministerstva financí proběhne v březnu 2008.
Cílem projektu „CORINE LAND COVER 2006/GMES FTSP land monitoring project“,
řízeného EEA, je vytvoření databáze krajinného pokryvu na základě jednotné metodiky a vytváření
změnových databází. CENIA je zodpovědná EEA za zmapování změn za Českou republiku, včetně
vyhodnocení dat s vysokým rozlišením pro zalesněné plochy s určením typu listů. K 31. 12. 2007 bylo
dokončeno zpracování změnové databáze na 50% plochy České republiky. Projekt byl zahájen 14.7.
2007 a bude dokončen v dubnu 2008.
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8. Vyhodnocení plnění strategických cílů
CENIA naplňuje profil organizace schválený na začátku roku 2007 poradou vedení MŽP:
Hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a sektorech, environmentální ekonomie,
podpora strategického rozhodování resortu.
Tento cíl byl naplňován postupnými kroky v zavedení hodnotící části Zprávy o životním prostředí ČR a
využitím těchto informací při vytvoření brožury „Životní prostředí – prostředí pro život? (Česká
republika 2007)“. Při plánování činností pro rok 2008 se postupně zpřesňovaly požadované agendy a
směřovaly k jednoznačnému zadání „hodnocení“. Proto byl spuštěn projekt Twinning Light na vytvoření
hodnotícího centra.
Zázemí pro agregované a statistické informace o životním prostředí, sektorech a
socioekonomických aspektech udržitelného rozvoje; fungující informační výměna, centrální
ohlašovna a zjednodušování ohlašování.
Na konci roku 2007 byly dokončeny práce na projektu ISSaR. V systému jsou k uloženy disponibilní
časové řady agregovaných údajů od roku 1990 včetně jejich popisu, metodiky a možnosti srovnání. Nad
datovou bází byly vytvořeny tři nadstavby – On-line ročenka životního prostředí kopírující stávající
Statistickou ročenku životního prostředí ČR a sady indikátorů SUR a SPŽP. Speciální nadstavbou je
projekt Multimediální ročenka životního prostředí..
Podpora IPPC, BAT, EIA, EPER/ePRTR a odpadového hospodářství.
CENIA zvládla svůj podíl v povolovacím procesu IPPC a v celém povolovacím období připravila jako
odborně způsobilá osoba vyjádření k 1 651 žádostem o vydání integrovaného povolení, z toho v roce
2007 jich bylo 557. Na povolovacím procesu IPPC se v roce 2007 podílelo ročním úvazkem 16
pracovníků CENIA. V průběhu povolovacího období IPPC byl budovaný archiv dokumentů,
zpracovávány dílčí databáze a zároveň byla odborně podporována činnost povolovacích úřadů.
Vybudované odborné a informační zázemí bude využito v rámci vytváření registru znečišťovatelů.
Soustředěná informační a znalostní základna o znečišťovatelích životního prostředí (IPPC, IRZ,
EIA), provázání na znečišťování složek životního prostředí a jeho ekonomické dopady, sociální
kontext a kontext hospodářského růstu včetně konkurenceschopnosti.
V roce 2007 byly úspěšně rozvíjeny složkové informační zdroje a připravováno zadání pro registr
znečišťovatelů.
Dobrovolné nástroje, EVVO, MA21 a publikace informací jako hlavní komunikační kanál směrem
k občanům, veřejné správě, ekonomickým subjektům a zahraničí.
Byly připraveny publikace a analyzovány informační potřeby pro lepší informační podporu veřejnost.

9. Vyhodnocení plnění střednědobých cílů
CENIA naplňovala stanovené střednědobé cíle schválené na začátku roku 2007 poradou vedení MŽP:
Zajištění informačního, komunikačního a vzdělávacího rozhraní resortu
Byl schválen projektový záměr ENVIKLIK a projekt byl zařazen mezi prioritní projekty k financování
Ministerstvem vnitra. Byl rozvíjen Portál životního prostředí a připraven nový metainformační systém.
Zajištění průřezového hodnocení informací a strategických dokumentů
V roce 2007 u hlavního hodnotícího výstupu CENIA (Zprávy o životním prostředí ČR 2006) došlo ke
změně přístupu, a to od popisu k hodnocení. Tento směr bude nadále rozvíjen. Pro podporu činnosti
hodnocení získala CENIA projekt „Hodnotící centrum“, který za pomoci zahraničních expertů
napomůže institucionalizaci a stanovení metodik hodnocení informací na CENIA.
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Podporování environmentálně šetrného chování
Byly připraveny vzdělávací a informační potřeby v oblasti environmentálního vzdělávání pro státní
správu a samosprávu. Pro potřeby veřejnosti a samospráv byla připravena kniha „Životní prostředí –
prostředí pro život? (Česká republika 2007)“, která se setkala s velkým úspěchem. V rámci projektu
„Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu“ byly realizovány kurzy zaměřené na USV. V návaznosti
na kurzy byla kromě propagačních materiálů připravována také příručka k odpovědnému nakupování.
Zajištění průřezové informační základny pro hodnocení a reporting
Byl budován a naplňován systém ISSaR, připravena on-line ročenka životního prostředí, dále rozvíjen
mapový portál a jednotlivé informační systémy organizace. Byla rozvíjena spolupráce v oblasti sdílení
dat se státními organizacemi z resortů zdravotnictví, zemědělství, dopravy, průmyslu, obrany, kultury a
vnitra.
Rozvíjet integrovaný systém řízení organizace
Agentura pokračovala ve zlepšování systému řízení, jež byl nastaven během transformace ČEÚ na
CENIA. Došlo k přesnější definici cílů, vize a mise. V roce 2007 byla certifikací potvrzena shoda
systému řízení CENIA s normami ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.
Ve spolupráci s ostatními evropskými environmentálními agenturami byla pod záštitou EEA vytvořena
pracovní skupina pro výměnu informací v oblasti řízení a kvality, které se CENIA účastní. V současnosti
se CENIA připravuje na dozorový audit systému řízení podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

10. Upravené strategické cíle
Během roku 2007 došlo k posunu ve vnímání strategických cílů tak, jak byly výše popsány.
V koordinaci se zřizovatelem se přistoupilo k úpravě těchto cílů tak, aby byly jednoznačně vnímány a
odrážely základní poslání CENIA v resortu – zajistit funkční informační pyramidu – data, informace,
hodnocení, zveřejňování včetně výchovy a vzdělávání (publikování informací).
Registr znečišťovatelů – data a informace
MŽP disponuje rozsáhlými informacemi o stavu životního prostředí, nemá však nástroje pro sledování
efektivity politik na podnikové úrovni. Registr znečišťovatelů rozvíjející a sdružující stávající cíle 2, 3 a
4 je nástrojem pro provázání resortních informačních zdrojů a jejich vytěžování. Součástí je i
informační systém statistiky a reportingu obsahující datové agregáty pro podporu rozhodování a tvorby
politik.
Hodnotící centrum – hodnocení
Tvorba politik je podporována jak dostupností vyhodnotitelných údajů o životním prostředí v kontextu
společnosti a ekonomiky, tak možností dohadu budoucího vývoje. Ve spolupráci se zahraničními
partnery je připravováno hodnotící centrum, které bude disponovat potřebnými experty a znalostní
základnou. Podpoří tak stávající cíl (viz kap. VI.).
ENVIKLIK – sběr, poskytování informací a zpětná vazba
Vybudovaná odborná informační báze bude postupně doplňována o procesní, technické, správní,
finanční i společenské informace. Tento autorizovaný zdroj informací bude sloužit aktivnímu
informování veřejnosti i podnikatelské sféry. Sběrem zpětné vazby o potřebách a požadavcích klientů
včetně frekvence užití bude hodnocena zpětná vazba pro zavedení benchmarkingu procesů resortu.
ENVIKLIK pokrývá oblasti stávajících cílů 3, 4 a 5.
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11. Připravované projekty podporující strategické cíle
Tabulka č. 15 Seznam připravovaných projektů – zahájení realizace 2008, 2009
Projekt

Zdroj grantu

Trvání

1. Harmonized Land Cover and Use Data Model for Europe
Interreg IVC
1. 7. 2008–1. 12. 2009
Cílem je harmonizace dat vytvořená v rámci projektu CORINE v Evropě na principech INSPIRE, GMES a SEIS. Přímá
podpora Registru znečišťovatelů, další výstupy do Envikliku a Hodnocení.
2. NESIS, Network for to Enhance European Environmental
CIP
Zahájení 2008
Shared and Interoperable Information System
trvání 30 měsíců
Evropský pilotní projekt sdílení primárních a agregovaných dat o stavu ŽP, na kterém budou testovány principy SEIS a
INSPIRE. Přímá podpora Registru znečišťovatelů.
3. OneGeology-Europe
eContentplus
Zahájení 2008
trvání 24 měsíců
Vývoj mezinárodní výměny standardů geologických dat, interoperabilní gelogická prostorová databáze v měřítku 1:1000000
pro celou EU. Naplňuje cíle INSPIRE. Přímá vazba na Registr znečišťovatelů.
4. Regional Strategies on the European Technology Platform Interreg IVC
1. 7. 2008–30. 6. 2011
Sustainable Chemistry
Mezinárodní výměna informací a postupů v oblasti registrace chemických látek (REACH). Podporuje Enviklik – helpdesk
ŽP.
5. ACT CLEAN
Interreg IVB
Zahájení 4Q/2008
Vytvoření databáze a mezinárodní výměna informací o vyspělých a environmentálních technologiích. Podporuje cíl
hodnocení v oblastech BAT, ETAP
a USV.
6. Enviklik
OPLZZ
Zahájení 4Q/2008
Tento projekt vytvoří institucionální, procesní a informační zázemí pro plnění poskytování informací o ŽP včetně sběru
zpětné vazby a ohlašování
7. Národní geoportál
IOP
Zahájení 4Q/2008
Projekt národního geoportálu postaveného na principech INSPIRE, SEIS a GMES. Přímá podpora Registru znečišťovatelů,
další výstupy do Envikliku a Hodnocení.
8. New concept of environmental spatial data management
LIFE+
1. 4. 2009–31. 3. 2011
and integration with in situ data collection
Vybudování funkčního národního metadatového systému. Cíl vyplývá z požadavku směrnice INSPIRE. Přímá podpora
Registru znečišťovatelů, Envikliku i Hodnocení
9. Systém pro efektivní používání a hodnocení nástrojů k
FM EHP/Norska 2Q/2009 – 4Q/2010
realizaci politik a strategií v oblasti životního prostředí
Navazující projekt na vybudování informačního centra. Podporuje cíl hodnocení informací o ŽP.
10. Strengthening of Environmental Information Assessment
Transition
28. 1. 2008–18. 6. 2008
and Establishment
Facility
of an Environmental Assessment Centre
Cílem projektu je hodnocení stavu životního prostředí politik v oblasti ŽP. Zaměřeno na Zprávu
o stavu ŽP. Přímá vazba na Hodnocení
11. Reinforcement of Environmental Data Gathering and
Transition
2Q/2008 – 2Q/2009
Information Provision
Facility
trvání 12 měsíců
Projekt stavby satelitní stanice pro příjem obrazových dat pro účely krizového řízení v rámci resortu a pro monitoring změn
a stavu vegetačního krytu. Přímá vazba na Registr znečišťovatelů.

12. Závěr
CENIA svou činností podstatně přispívá k vývoji Jednotného informačního systému životního prostředí
(JISŽP) a efektivnímu využívání informační základny resortu. Spolupracuje s MŽP při přípravě nové
informační strategie resortu, která zohlední současný evropský vývoj formalizovaný Sdělením Komise
k budování sdíleného environmentálního informačního systému SEIS. Zahrne v sobě reporting, GMES i
INSPIRE a přímo se dotkne všech oblastí pořizování dat v resortu. CENIA se podílí na budování dílčích
informačních zdrojů, např. ISPOP, ISOH, EIA, ISSaR, převody nestrukturovaných dat do IS IPPC, aj.
V oblasti hodnocení došlo ke kvalitativnímu posunu od analýzy k syntéze, čehož je využíváno např. při
přípravě nové Zprávy o životním prostředí České republiky či implementaci ETAP. V oblasti řízení
dokázala organizace zajistit svou transparentnost a důvěryhodnost ve vztahu ke zřizovateli.
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