
 
 

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI NÁRODNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ  
REPORTINGOVÉ PLATFORMY 

  

Česká informační agentura životního prostředí 
IČO: 45249130 
se sídlem Moskevská 1523/63, Praha 10, 101 00 
zastoupená Mgr. Miroslavem Havránkem, ředitelem  
na straně jedné 

 

a 

 

[Název organizace] 
IČO: [IČO organizace] 
se sídlem [sídlo organizace] 
zastoupená [Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat za organizaci], [označení funkce osoby] 
na straně druhé 

 

v reakci na celosvětový vývoj v oblasti zpracování a využití informací (dat) na úrovni orgánů státní 
správy a územní samosprávy České republiky, na úrovni jednotlivých členských států Evropské unie 
a jejich orgánů, které se zabývají strategickými koncepcemi, regulačními postupy a koordinovaným 
plánováním v oblasti životního prostředí,  

 vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření a koordinace komplexního 
společného přístupu k aspektům práva na informace a v zájmu společenského pokroku 
v oblasti zpracování a opětovného a účelného využívání informací týkajících se životního 
prostředí v České republice a v Evropě, 

 zdůrazňujíce výhody, které plynou z otevřeného přístupu a spolupráce stran v oblasti 
zpracování a využití dat a informací, 

 s ohledem na možnosti dané projektem s názvem: „Optimalizace systému řízení příjmu, 
validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí“, financovaným 
z operačního programu Evropské unie – Operační program Zaměstnanost,  
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059 (dále jen „projekt“),  

uzavírají toto  

Memorandum o spolupráci v rámci Národní environmentální reportingové platformy 

(dále jen „Memorandum“) 
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Preambule 

Národní Environmentální Reportingová Platforma (NERP) je virtuální platforma zástupců organizací, 
podílejících se na sběru a zpracování dat pro reporting o životním prostředí s cílem dosáhnout a udržet 
opatření zvyšující kvalitu výstupů, odbornost a kompetence zapojených členů v oblasti zpracování dat 
a environmentálního reportingu.  

V rámci platformy se předpokládá zejména:  

1. Koordinace procesů příjmu, zpracování dat a publikace informačních výstupů a sběr námětů 
pro jejich zlepšení, koordinace změn;  

2. Diskuze vhodných forem prezentace dat;  

3. Identifikace zdrojů dat pro nové informační potřeby;  

Jedná se o funkčně propojený celek zástupců organizací – koordinátorů environmentálního reportingu, 
který je vytvořen v rámci projektu a následně udržován. Do pracovní skupiny jsou postupně zapojováni 
formou memoranda zástupci subjektů z řad producentů a poskytovatelů dat, zpracovatelů dat 
a zástupci z cílových skupin za účelem realizace opatření zaváděných projektem NERP.  

Článek I. 

Předmět memoranda a účel spolupráce 

1. Předmětem Memoranda je spolupráce v rámci Národní environmentální reportingové 
platformy, jejímž koordinátorem je Česká informační agentura životního prostředí a jejíž členové 
se skládají především z řad poskytovatelů dat a jiných relevantních subjektů v oblasti životního 
prostřední. 

2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie kteréhokoliv signatáře není tímto 
Memorandem nikterak dotčena.  

Článek II. 

Cíle a forma vzájemné spolupráce  

1. Signatáři vyjadřují zájem spolupracovat při vytvoření a využívání platformy pro sdílení dat 
o životním prostředí mající za cíl vyšší míru automatizace a opětovné využití dat o životním 
prostředí, spolupracovat k dosahování těchto cílů jakožto aktivní členové, přispívat k pozitivním 
výsledkům spolupráce sdílením, zpracováním či uveřejňováním dat o životním prostředí 
a popularizovat tuto oblast vůči veřejnosti. 

2. Dalšími cíli vzájemné spolupráce je dosažení jasné, koordinované a expertně podložené pozice 
platformy pro opakované užití, zlepšení využitelnosti a sdílení dat o životním prostředí, a dále 
koordinace při přípravě a implementaci jednotného inovativního přístupu k příjmu, zpracování 
a publikaci informačních výstupů týkajících se dat o životním prostředí. 

3. V neposlední řadě je cílem také podpora komunikace tématu zpracování, užití a publikace dat 
o životním prostředí v obecném a expertním diskurzu České republiky. 
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Článek III. 

Zásady spolupráce a principy součinnosti 

1. Česká informační agentura životního prostředí je pověřeným subjektem podle  
zákona č. 123/1998 Sb. a partnerem dalších subjektů v oblasti sběru dat a analytického 
vyhodnocování dat o životním prostředí při vytváření nástrojů strategického plánování, správy 
informačních systémů, informační podpory environmentálních politik, zpracování dat v oblasti 
geoinformatiky a mnoha dalších oblastí na úrovni resortu životního prostředí. Česká informační 
agentura životního prostředí aktivně přispívá k formování pozic a stanovisek v oblastech 
tzv. jednotného přístupu ke shromažďování, hodnocení a interpretaci informací o životním 
prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti.  

2. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli zasadit se společnou snahou o dosažení cílů spolupráce 
na základě tohoto Memoranda a inovovat metody přístupu, sběru, analýzy, hodnocení 
a publikace dat o životním prostředí.  

3. Obě strany budou využívat k dosažení společného cíle všech dostupných nástrojů, které vyplývají 
z jejich činnosti a které jsou v souladu s právním řádem České republiky.  

4. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli si ve prospěch naplňování cílů poskytovat maximální 
součinnost, zejména si vyměňovat informace o významných skutečnostech, které se týkají 
oblasti dat o životním prostředí a životního prostředí obecně, včetně příslušných sektorových 
oblastí, a další relevantní poznatky týkající se vývoje a využitelnosti dat o životním prostředí 
a inovací či novinek související s hlavními cíli tohoto Memoranda. 

5. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli na základě výměny informací a vzájemných konzultací hledat 
nejnovější stanoviska, cíle a postupy, které lze využít k dosažení cílů tohoto Memoranda. 

6. Signatáři Memoranda vyjadřují vůli vyvíjet přiměřené úsilí k naplňování společných cílů tohoto 
Memoranda a jejich průběžnému vyhodnocování. 

Článek IV. 

Oblasti spolupráce 

1. Spolupráce na základě tohoto Memoranda se bude vztahovat na všechny oblasti mající přímou 
či nepřímou vazbu k datům o životním prostředí a informacím o životním prostředí vznikajícím 
při zpracování těchto dat. To platí pro oblasti s vazbou na soukromý i veřejný sektor.  

2. Oblastmi spolupráce stran tohoto Memoranda budou zejména, avšak nikoliv výhradně: 
a) Zajištění kvality dat, metadat a výstupů a procesů; 
b) Koordinace procesů příjmu, zpracování a reportingu environmentálních dat a sběr námětů 

pro jejich zlepšení; 
c) Informování o požadavcích na informační výstupy o životním prostředí a aktuálních 

změnách v oblasti environmentálního reportingu; 
d) Přispívání k rozšíření automatizace v celém životním cyklu vybraných datových sad; 
e) Užívání jednotných standardů založených na národních a mezinárodních standardech 

a klasifikacích umožňujících opakované použití informací veřejného sektoru; 
f) Vzdělávání zapojených subjektů; 
g) Identifikace zdrojů dat pro nové informační potřeby; 
h) Popularizace a propagace informací (dat) o životním prostředí; 
i) Stanovení podmínek užití dat (vlastnictví a případné licencování datových sad); 
j) Případné zasmluvnění následné spolupráce formou prováděcích smluv. 
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Článek V. 

Ustanovení společná a závěrečná 

1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými 
právními předpisy ČR, pravidly příslušného operačního programu, pokyny poskytovatele veřejné 
podpory či kontrolního orgánu a způsobem, který bude naplňovat cíle tohoto Memoranda. 
V případě poskytování informací důvěrného charakteru na to bude druhá strana upozorněna 
a zajistí nakládání s obdrženou informací způsobem odpovídajícím charakteru takové informace.  

2. Obě strany budou vhodným způsobem informovat relevantní členy, spolupracovníky, 
zaměstnance či orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce. 

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
zástupci obou stran Memoranda. 

4. Toto Memorandum mohou strany ve vzájemné dohodě změnit či doplnit formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto Memoranda 
a podepsány oprávněnými zástupci obou signatářů. 

5. Každá strana může od Memoranda odstoupit v případě, že závazky některé ze stran nejsou 
dodrženy. Memorandum pozbývá platnosti také písemnou dohodou stran nebo doručením 
písemného oznámení jedné ze stran druhé straně, že se Memorandem nehodlá nadále řídit. 

6. Toto Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
stran, přičemž každý signatář Memoranda obdrží po jednom vyhotovení. 

7. Obě strany podepisují toto Memorandum na základě své výslovné, pravé, vážné, určité 
a svobodné vůle. 
 

V________ , dne ______ 

 

___________________________ 
Za Českou informační agenturu životního prostředí 

Mgr. Miroslav Havránek, 
 ředitel 

 

V________ , dne ______ 

 
___________________________ 

Za [CELÝ NÁZEV DRUHÉHO ÚČASTNÍKA] 
[TITUL, JMÉNO, PŘÍJMENÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZASTUPOVAT ÚČASTNÍKA],  

[OZNAČENÍ FUNKCE OSOBY] 
 

 
 
 
 

 
 
 
Projekt „Optimalizace systému řízení příjmu, validace, zpracování a reportingu datových sad v resortu životního prostředí“ je 
spolufinancován Evropskou unií z Operačního program Zaměstnanost, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016059. 


