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Dohoda o spolupráci  
 

mezi 
CENIA, českou informační agenturou životního prostředí 

a 
Slovenskou agentúrou životného prostredia 

 
CENIA, česká informační agentura životního prostředí  
100 05 Praha 10, Litevská 1174/8  
Česká republika 
IČ: 45249130 
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životního prostředí ČR 
zastoupená ředitelem: Ing. Jiřím Hradcem  
(dále jen CENIA) 
 
a 
 
Slovenská agentúra životného prostredia 
975 90 Banská Bystrica, Tajovského 28 
Slovenská republika  
IČ: 00626031 
Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem životného prostredia SR  
zastoupená ředitelem: Mgr. Danielem Schmidtmayerem 
(dále jen SAŽP) 
 

uzavírají dohodu o spolupráci při realizaci národních projektů a při implementaci směrnic a aktivit 
Evropské komise - INSPIRE, SEIS a GMES  (dále jen „Dohoda“) 

 
I. Předmět dohody: 

Předmětem Dohody je vzájemná spolupráce mezi CENIA a SAŽP při implementaci požadavků 
vyplývajících ze statutu jednotlivých organizací, při implementaci technických a organizačních 
požadavků Směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) a jejích souvisejících 
Nařízení, dále požadavků iniciativ SEIS (Shared Environmental Information System) a GMES (Global 
Monitoring for Environment and Security) a využívání informačních technologií a uplatňování 
principů INSPIRE v obou organizacích. 
 
II. Oblast spolupráce: 

1. CENIA a SAŽP budou spolupracovat především v oblasti: 
a. rozvíjení a uplatňování principů INSPIRE a na projektech řešících tuto problematiku  
b. sdílení zkušeností z fungování koordinačních struktur dle Směrnice INSPIRE 

v jednotlivých státech 
c. oblasti rozvoje geografických informačních systémů (GIS) 
d. aktivit SEIS a GMES  
e. realizace souvisejících evropských projektů 
f. vývoje českého národního geoportálu 
g. vývoje slovenského národního geoportálu 
h. vzájemného zpřístupnění technologií a volně přístupných dat 

2. V případě publikování výsledků vzájemné spolupráce budou citovány obě smluvní strany a 
pracovníci, kteří se podíleli na zpracování výsledků. Výsledky spolupráce budou využívány oběma 
organizacemi. 
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III.  Spolupráce ze strany CENIA zahrnuje především: 

1. Sdílení zkušeností z implementace technických i organizačních opatření vyplývajících ze Směrnice 
INSPIRE v České republice. 

2. Poskytování výpočetního prostoru na hardware CENIA. 
3. Pro naplnění požadavků Směrnice INSPIRE sdílení řešení pro vyvíjený český národní geoportál  
4. Koordinace při testování a následné implementaci datových specifikací dle INSPIRE. 
 
IV. Spoupráce se strany SAŽP zahrnuje především: 

1. Sdílení zkušeností z implementace technických i organizačních opatření vyplývajících ze Směrnice 
INSPIRE  na Slovensku. 

2. Provádění hodnocení použitelnosti (usabillity) a ergonomie řešení českého národního geoportálu 
za účelem budovaní společného "know-how" při implementaci národních geoportálů. 

3. Poskytování nástrojů naprogramovaných na podporu elektronických síťových služeb. 
4. Koordinace při testování a následné implementaci INSPIRE datových specifikací. 
 

V. Cenová ujednání: 

Tato dohoda je oboustranně dohodnuta bez finančního plnění. 

 

VI. Oprávněné osoby: 

Osoby oprávněné jednat při realizaci předmětu této dohody jsou: 

a) za CENIA : Ing. Jitka Faugnerová, Mgr. Jiří Kvapil 

b) za SAŽP: Ing. Martin Koška, Mgr. Peter Mozolík, Ing. Marek Žiačik 

 

VII. Autorská práva: 

1. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k informacím, která 
jsou obsahem této dohody, jakož i k souvisejícím aplikačním produktům, nadále přísluší každé 
straně a nejsou touto dohodou žádným způsobem dotčena. 

2. Žádná ze stran není oprávněna odstraňovat, měnit nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do 
jakékoliv části zpřístupněných dat, či do jejich dokumentace, resp. do jakékoli části případně 
zprovozněné dodatkové aplikace nebo služby při realizaci předmětu této dohody. 

 
VIII. Platnost dohody:  

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a je uzavírána na dobu 
neurčitou. 
 
IX. Závěrečná ustanovení:  

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
2. Změny dohody a odstoupení od dohody je možné pouze písemnou formou.  
3. Každá změna musí být odsouhlasena oběma stranami. 
4. Poskytování a nakládání s informacemi se řídí vnitřními pravidly  obou organizací. 
  
 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Praze dne .....................     V Banské Bystrici dne ..................  
 
 
 
....……………………...............                                                       ....……………………..........................        
Za CENIA      Za  SAŽP 
Ing. Jiří Hradec                                    Mgr. Daniel Schmidtmayer 


