
 

 
 
 
 

 

Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j. Vyřizuje/linka Praha, dne 

7.2.2023  Helena Benešová 17.2.2023 

 

Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 

 

Vážená paní, 

obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací o organizaci CENIA v oblasti 

DKRVO: 

• Účelová podpora čerpaná v roce 2021 

• Počet výzkumných pracovníků (bez techniků ve výzkumu atd.) v roce 2021 

• Přepočtený stav výzkumných pracovníků (bez techniků ve výzkumu atd.) v roce 2021 

• Náklady na tyto výzkumné pracovníky (mzdové náklady + režie) v roce 2021 

• Průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců v roce 2021 

• Náklady na výzkumné cíle uvedené v DKRVO v roce 2021. 

 

K Vaší žádosti Vám sdělujeme: 

• Účelová podpora čerpaná v roce 2021 činila 5 165 tis. Kč. 

• Počet výzkumných pracovníků (bez techniků ve výzkumu atd.) v roce 2021 činil 24. 

• Přepočtený stav výzkumných pracovníků (bez techniků ve výzkumu atd.) v roce 2021 činil 

9,60. 

• Náklady na tyto výzkumné pracovníky (mzdové náklady + režie) v roce 2021 činil 8 014 tis. Kč. 

• Průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců v roce 2021 činil 89,91. 

• Náklady na výzkumné cíle uvedené v DKRVO v roce 2021: 

o Integrované hodnocení životního prostředí 1 207 205 Kč. 

o Hodnocení životního prostředí se zaměřením na bezpečné nakládání s odpady v 

podmínkách oběhového hospodářství ČR, včetně využití distančních metod sledování 

zemského povrchu 5 234 381 Kč. 

o Sledování energetických toků v krajině metodami dálkového průzkumu 1 595 728 Kč. 

o Využití dat krajinného pokryvu na národní úrovni 1 595 728 Kč. 

Vážená paní 
Alžběta Plachá Králová 
U Zámeckého parku 895/17  
Praha 4 - Kunratice 
148 00 
placha.alzbeta@gmail.com 
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o Výběr a efektivní využívání zdrojů surovin a energií s ohledem na potenciální rizika 

tvorby emisí specifických pro jednotlivé průmyslové činnosti 797 864 Kč. 

 

 

Helena Benešová 

komunikace 

 


