
Ministerstvo životního prostředí

Praha dne 8. července 2021 
Č. j.: MZP/2021/110/1610

OPATŘENÍ Č. 1/21
Ministerstva životního prostředí

o vydání úplného znění zřizovací listiny státní organizace 
Česká informační agentura životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ve funkci zřizovatele, v souladu s ustanovením § 54 zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

vydává

úplné znění zřizovací listiny státní organizace s názvem Česká informační agentura životního 
prostředí, ve znění rozhodnutí č. 7/92, 13,92, 7/93, 5/97, 6/98, opatřeními č. 3/02, 11/03, 
1/05, 2/05, 5/05, 3/06, 3/07, 5/07, 5/12, 6/12, 1/16, 11/16, 5/17 a 15/17. Úplné znění je 
účinné dnem 12. 7. 2021. Úplné znění, včetně úprav zní:

„Název: Česká informační agentura životního prostředí

Zkrácený název: CENIA

Právní forma: státní organizace

Sídlo: Praha 10, Moskevská 63, PSČ 101 00

Identifikační číslo: 45 24 91 30

Základním účelem státní organizace Česká informační agentura životního prostředí (dále 
jen „organizace") je odborná, informační, datová a výzkumná podpora výkonu státní 
správy a provoz a rozvoj informačních systémů v rozsahu předmětu činnosti. Předmět 
činnosti naplňuje organizace v rozsahu daném požadavkem zřizovatele, finančním 
příspěvkem na činnost, institucionální podporou, případně projektovou činností.

Předmětem činnosti organizace je:

1.1 provozovat a dotvářet jednotný informační systém o životním prostředí dle zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
socialistické republiky, v platném znění, zejména:

provozovat informační systém plnění ohlašovacích povinností dle zákona 
č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění,

provozovat informační systémy EIA a SEA podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,

provozovat integrovaný informační systém odpadového hospodářství, 
aplikaci ISOH a navazující informační systémy dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a zákona č. 542/2020 Sb., 
o výrobcích s ukončenou životností, v platných zněních.

1.

a)

b)
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provozovat Národní geoportál INSPIRE dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu 
na informace o životním prostředí, v platném znění,

provozovat datové informační systémy ISSaR a StaR jako hlavní resortní 
datové a reportingové systémy,

provozovat Environmentální Helpdesk (EnviHELP) jako hlavní systém správy 
dotazů o životním prostředím resortu životního prostředí,

provozovat Centrální registr životního prostředí (CRŽP),

1.2 provádět aplikovaný výzkum sociálních, ekonomických, environmentálních 
a technických aspektů životního prostředí a aplikovaný výzkum v dalších oblastech 
předmětu činnosti organizace,

1.3 rozvíjet principy zelené ekonomiky, oběhového hospodářství a udržitelného 
rozvoje,

1.4 zpracovávat a vyhodnocovat data o odpadech dle zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, a zákona č. 542/2020 Sb., 
o výrobcích s ukončenou životností, v platných zněních,

1.5 zajišťovat inventarizaci emisí skleníkových plynů za sektor odpadů, v rámci NIS 
(Národního Inventarizačního Systému skleníkových plynů), dle rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES,

1.6 zajišťovat odbornou podporu výkonu státní správy v oblasti integrované prevence, 
tedy zabezpečovat funkci „agentury" a funkci odborně způsobilé osoby podle 
zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění,

1.7 zajišťovat administrativně a organizačně zkoušky odborné způsobilosti dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, 
a podporovat výkon státní správy,

1.8 rozvíjet a ověřovat postupy identifikace, mapování a hodnocení environmentálních 
rizik,

1.9 zpracovávat zprávu o stavu životního prostředí České republiky podle zákona 
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění, 
a vytvářet související informační výstupy,

1.10 zajišťovat koordinaci a podporu implementace směrnice 2007/2/ES (INSPIRE) v ČR 
v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 
v platném znění,

1.11 odpovídat za koordinaci plnění reportingových povinností, zejména koordinovat pro 
Ministerstvo životního prostředí přípravu a předáváni zpráv Evropské komisi, 
podílet se na přípravě a předkládání zpráv a informací Evropské agentuře pro 
životní prostředí v oblasti životního prostředí a odpovídat za správu informačního 
systému pro plnění reportingových povinností,

1.12 zajišťovat činnost národního, koordinátora sítě EEA/Eionet v České republice 
v souladu s aktuálními předpisy EEA.

1.13 vykonávat činnost zaměřenou na podporu systému značení ekologicky šetrných 
výrobků a služeb a pro program podporující dobrovolnou účast v systému řízení 
podniku a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS), dle 
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 
správy České socialistické republiky, v platném znění.
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1.14 zajištovat podporu realizace programu místní Agenda 21 (MA21),

1.15 účastnit se projednávání českých technických norem týkajících se ochrany 
životního prostředí podle § 6 písm. f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,

1.16 podílet se na vývoji legislativy a dalších nástrojů politiky životního prostředí, 
hodnotit jejich účinnost a navrhovat opatření v těchto oblastech,

1.17 formulovat možnosti aktivního ovlivňování životního prostředí ve směru strategie 
trvale udržitelného rozvoje,

1.18 zabezpečovat v rámci předmětu činnosti vypracování prognóz, variantních scénářů 
a návrhů opatření, jako podkladů pro rozhodování ministerstva,

1.19 zabezpečovat funkci sekretariátu GEO/Copernicus v souladu s usnesením vlády ČR 
č. 303 ze dne 19. dubna 2017,

1.20 rozvíjet metody, techniky a nástroje dálkového průzkumu v oblasti životního 
prostředí a koordinovat jejich rozvoj a užití v rámci resortu životního prostředí,

1.21 spolupracovat na aktivitách definovaných Státním programem EVVO a EP 
a navazujícími Akčními plány,

1.22 vykonávat další propagační, osvětovou a vzdělávací činnost odpovídající předmětu 
činnosti organizace.

2. Organizaci zřizuje Ministerstvo životního prostředí České republiky, IČO: 00164801 na 
dobu neurčitou.

3. Funkční označení vedoucího organizace je ředitel, jmenovaný do funkce a odvolávaný 
z funkce ministrem životního prostředí. Jménem organizace jedná ředitel organizace 
jako statutární orgán nebo jeho statutární zástupce. Ředitel organizace může pro určité 
právní úkony písemně pověřit jednáním jiného vedoucího zaměstnance této organizace. 
Ředitel organizace je národním koordinátorem pro spolupráci České republiky 
s Evropskou agenturou pro životní prostředí^ Další zaměstnanci organizace mohou 
jménem organizace činit právní úkony pouze v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem 
organizace. Podrobnosti vnitřní struktury stanoví organizační řád, který upravuje také 
vztahy a náplň činnosti jednotlivých útvarů. Organizační řád, jeho změny a dodatky, 
vydává ředitel organizace po předchozím schválení zřizovatelem.

4. Ministerstvo životního prostředí si dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, vyhrazuje právo 
schvalování u níže uvedených právních jednání:

Schvalování smluv při úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práy^^stavB^ ve 
prospěch státu.". •^iWořn^

rchard Brabec
ministr /

X
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ČI. 5 mezinárodní smlouvy č. 14/2002 Sb. m.s., smlouva mezi Evropským společenstvím a Českou republikou 
o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti, 
jmenování do funkce ministrem životního prostředí.



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 139870383-257981-210708125047, že tento 
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby 
elektronické, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí

V Praze dne 08.07.2021
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