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Na jaře pořádáme 1. ročník 
konference Životní pro-
středí – prostředí každého 
z nás, která se uskuteční 
27. dubna 2023 v Ballingo-
vě sálu Národní technické 
knihovny v Praze.

Konference bude zaměřena 
na oblast udržitelného roz-
voje a nabídne pestrou šká-
lu zkušeností z měst a obcí, 
i postřehy od specialistů 
a odborníků. Na konferen-
ci budou diskutovány jak 
výzvy, které oblast udrži-
telnosti skýtá, tak příklady 
dobré praxe a funkčních 
opatření. Konference vy-
chází z předchozích ročníků 
s názvem Životní prostředí 
– prostředí pro život, jejíž 
závěrečný den byl věnován 
výše uvedeným tématům. 
Udržitelný rozvoj a so-
cioekonomické aspekty 
ochrany životního prostře-
dí však představují širokou 
a multispektrální oblast, 
která si zaslouží zvýšenou 
pozornost, proto mu letos 
věnujeme samostatnou 
konferenci. Na podzim se 
pak uskuteční již tradiční 
konference Životní prostředí 

– prostředí pro život.

Konference Životní pro-
středí – prostředí každého 
z nás se bude zabývat ná-
sledujícími tématy:
• Zelená dohoda pro 

Evropu
• Místní Agenda 21 – udr-

žitelný rozvoj měst, obcí 
a regionů

• Podpora společenské 
odpovědnosti firem, 
institucí i veřejné správy

• Odpovědné veřejné 
zadávání

• Ekoznačení – podpora 
a propagace envi-
ronmentálně šetrných 
technologií, výrobků 
a služeb

• Oběhové hospodářství, 
životní cyklus výrobků 
a služeb

• Socioekonomické aspek-
ty udržitelnosti a vý-
chova ke společenské 
odpovědnosti

Pokud byste na konferenci 
rádi vystoupili s příspěv-
kem, zašlete nám abstrakt 
na této šabloně na adresu 
konference@cenia.cz.

Informace o programu, 

registraci a dalších orga-
nizačních podrobnostech 
budou postupně uveřejně-

ny na webových stránkách 
konference a na našem fa-
cebookovém profilu.

Připravujeme 4. konferenci  
Data a životní prostředí

Novým držitelem EU Ecolabel se stala 
společnost AC MARCA

Na jaře, konkrétně 
31. 3. 2023, připravujeme 
čtvrtou konferenci Data 
a životní prostředí, kte-
rá se uskuteční v Národní 
technické knihovně v Pra-
ze. Jedná se o závěrečnou 
konferenci projektu Ná-
rodní environmentální 
reportingová platforma 
(NERP, https://nerp.cenia.
cz/), který optimalizuje 
systém řízení příjmu, vali-
dace, zpracování a repor-

tingu datových sad v resor-
tu životního prostředí.

V tuto chvíli si rezervujte 
termín v kalendáři a sleduj-
te webové stránky konferen-
ce a facebookový profil, kde 
postupně představíme další 
detaily a informace o akci.

Chcete-li si připomenout 
předchozí konference z cyk-
lu Data a životní prostředí, 
odkazy na přednášky a zá-
znamy najdete zde.
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Dne 19. 1. 2023 se v našem 
sídle uskutečnilo 1. setká-
ní platformy NERP pro po-
skytovatele dat o životním 
prostředí. CENIA ve spo-
lupráci s řadou resortních 
i meziresortních organizací 
(např. ČHMÚ, AOPK, ČSÚ 
a další) zajišťuje validova-
ná data a informace z ob-
lasti životního prostředí, 

poskytuje mapové služby, 
spravuje a provozuje řadu 
informačních systémů a vy-
dává pravidelné publikace 
i monografie, které reagují 
na aktuální trendy ve vývoji 
životního prostředí. Vzhle-
dem k množství zapojených 
organizací je nutné napříč 
institucemi zajistit jednot-
ný standard dat, ošetřit 

Setkání platformy NERP

jejich vlastnictví a opti-
malizovat metodiku jejich 
sběru. Tuto problematiku 
řeší projekt Národní envi-
ronmentální reportingová 
platforma NERP.

Projekt NERP byl zahájen 
v roce 2020 a jeho první 
roky řešení byly pozname-
nány pandemií covid-19. 
Členové platformy, která 
vzniká v rámci projektu, tak 
komunikovali pouze v on-
line prostředí. V lednu le-
tošního roku se uskutečnilo 
první fyzické setkání řešite-
lů projektu a interních i ex-
terních členů platformy.

Po úvodních přednáškách, 
které účastníky seznámi-
ly s východisky a rámcem 
projektu, byly účastní-
ci rozděleni do tří skupin 

pro praktické workshopy. 
V prvním workshopu byly 
diskutovány přístupy 
a postupy hodnocení vy-
braných indikátorů a ko-
munikace s přímými zá-
stupci organizací. Druhý 
workshop byl zaměřen na 
foresight. V praktickém 
cvičení jsme identifikovali 
varianty budoucího vývoje 
v oblasti mobility, včetně 
rizik, příležitostí a vizí. Tře-
tí workshop byl praktickým 
cvičením nástroje Power 
BI, kdy jsme na jednodu-
chém příkladu vyzkoušeli 
vizualizaci datové sady.

Účastníkům děkujeme za 
aktivní přístup a podněty 
pro další činnost projekto-
vého týmu.

Novým držitelem EU Eco-
label se stala společnost 
AC MARCA. Jejich univer-
zální čisticí prostředek 
ALEX na všechny povrchy 
s esenciálními oleji plní 
všechna environmentální 
kritéria a může se tak pyš-
nit ekoznačkou. Výrobek je 

dostupný ve třech varian-
tách s různou vůní.

Katalog dalších certifiko-
vaných výrobků a služeb je 
dostupný zde.

Další informace o ekozna-
čení jsou dostupné přímo 
na webu www.ekoznacka.cz

Česká informační agentura životního prostředí
Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10
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