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CENIA, česká informační agentura životního 
prostředí je součástí Jednotného informač-
ního systému o životním prostředí. Její rolí 
je koordinovat vytváření, využití a dostup-
nost téměř 40 dílčích informačních systémů 
v resortu životního prostředí. CENIA se stará 
o to, aby údaje, které tyto systémy poskytují, 
byly snadno dosažitelné nejen jednotlivě, ale 
ve vzájemných souvislostech. CENIA informa-
ce dále zpracovává, analyzuje a interpretuje. 
Vytváří tak prostředí, ve kterém se data zby-
tečně nehromadí, ale využívají se k různým 
účelům ve veřejné správě, ve výzkumu a vzdě-
lávací soustavě, pro informování občanů pod-
le zákona č. 123/1998 Sb., o právu na infor-
mace o životním prostředí. Slouží občanům, 
kteří se chtějí účastnit rozhodování v záleži-
tostech týkajících se životního prostředí, aby 
tak mohli činit na základě úplné znalosti dat 
a faktů. Cílem agentury CENIA je vytvořit Brá-
nu k informacím o životním prostředí – jedno 
elektronicky dostupné místo, kde zájemce 
zjistí o životním prostředí v České republice 
všechno, co potřebuje.

CENIA vznikla z rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí České republiky dne 1. 4. 2005 
z bývalého Českého ekologického ústavu. Je 
příspěvkovou organizací Miniserstva životní-
ho prostředí. Její logo a hlavní grafický motiv 
této publikace, pampeliška, nejlépe vystihují 
její poslání: být centrem informací, které mají 
pevný základ, ale snadno se dostávají do oko-
lí a jsou zdrojem nové kvality, např. odpověd-
ného a informovaného rozhodování ve věcech 
životního prostředí.
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CENIA, the Czech Environmental Information 
Agency, is a part of the Unified Information Sys-
tem on Environmental Issues. The role of the in-
stitution is to coordinate the development, use 
and availability of almost 40 partial informati-
on systems of the environmental sector. CENIA 
makes sure that data provided by these systems 
is easily accessible, not only individually but also 
put in a context. CENIA processes, analyses and 
interprets this information. It creates an envi-
ronment which prevents needless data accumu-
lation and enables the use of this data in the 
state administration, in research and education, 
providing information to the public pursuant to 
Act No. 123/1998 Coll., on the Right to Informa-
tion on the Environment. The Agency supports 
people who want to participate in the decision 
making process of the environment, allowing 
them to decide with knowledge of all data and 
facts. The objective of CENIA is to create a Gate-
way to Environmental Information – electronic 
one stop portal where a person interested in the 
environment might find all required information 
about the environment of the Czech Republic.

CENIA was established by decision of the Minis-
ter of the Environment of the Czech Republic on 
1 April 2005, following its predecessor the Czech 
Environmental Institute. It is a state allowance 
organisation of the Ministry of the Environment. 
Its logo and the main image of this publication, 
the dandelion, is the best symbol of the mission 
of the agency: to be the centre of information 
with solid grounds while the information is easi-
ly spread around and might even bring a new 
quality, e. g. responsible and well-informed deci-
sion-making in the field of the environment.
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