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Současnost a vize Integrovaného
registru znečišťování životního
prostředí

Úsek informační podpory, oddělení IRZ/CO

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí
(IRZ)
• představuje databázi údajů o vybraných látkách, jejich
přenosech a emisích,
• pokrývá emise látek do všech složek životního prostředí
(vody, půdy, ovzduší, přenosy v odpadech a odpadních
vodách)
• data jsou spojena s konkrétním provozem a vypouštěnou
látkou,
• IRZ je veřejný informační systém, který prostřednictvím
webového rozhraní umožňuje přístup k informacím na
základě požadavků uživatelů,
• ohlášené údaje slouží pro ohlašování do Evropského registru
emisí znečišťujících látek (EPER).

IRZ – právní předpisy
•
•

•

zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci (hlava
III),
nařízení vlády č.368/2003 Sb., o integrovaném
registru znečišťování ve znění nařízení vlády č.
304/2OO5 Sb.,
vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a
způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro
ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

Zákon č.76/2002 Sb., o integrované prevenci:
• zřizuje integrovaný registr znečišťování,
• stanovuje ohlašovací povinnost do IRZ,
• mění ohlašování stejných údajů podle zvláštních právních
předpisů,
• stanovuje povinnost spolupracovat s MŽP při zavádění IRZ a
zmocnění k zajištění jednoty informačního systému v oblasti
ŽP,
• nařizuje vedení evidence uživateli registrované látky a
archivaci těchto údajů,
• nařizuje zveřejňování údajů z IRZ a zabezpečení
mezinárodních závazků,
• stanovuje kontrolní kompetence a pokuty.

Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru
znečišťování upravuje:

• ohlašované látky, ohlašovací jednotky a
ohlašovací prahy,
• ohlašovací prahy pro emise do ovzduší, vody,
půdy a v přenosech,
• způsob vyhodnocování a zjišťování
ohlašovaných látek,
• způsob a formu ohlašování údajů do IRZ,
• zajištění jednoty informačního systému v oblasti
životního prostředí.

Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a
způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro
ohlašování do integrovaného registru znečišťování.

• ukládá vedení evidence pro uživatele
registrované látky,
• přílohou vyhlášky je Evidenční list látky
ohlašované do integrovaného registru
znečišťování.

Kompetence
• zřizovatelem IRZ je Ministerstvo životního
prostředí,
• provozovatelem IRZ je CENIA, česká
informační agentura životního prostředí,
• vývoj IRZ řeší Projektový tým IRZ
Ministerstva životního prostředí.

Definice ohlašovatele do IRZ
• podle §1 odst. (1) nařízení vlády č.368/2003 Sb., je uživatel

registrované látky (registrované látky a jejich ohlašovací
prahy jsou obsahem přílohy 1 tohoto nařízení) povinen tyto
látky vyhodnocovat a Ministerstvu životního prostředí
ohlašovat,
• pokud registrovaná látka dosáhne ohlašovacího prahu, nastává
povinnost hlásit tuto látku do IRZ.

Ohlašování do IRZ
• pro ohlašování do IRZ byla vyvinuta elektronická
aplikace IntForm,
• IntForm je distribuován zdarma, aplikaci je možné
stáhnout na www.irz.cz, kde je distribuován i návod k
práci s aplikací,
• hlášení do IRZ podléhá centralizovanému ohlašování –
zasílá se do Centrální ohlašovny,
• podle §3 nařízení vlády č.368/2003 Sb. o IRZ je
ohlašovatel povinen ohlásit údaje v elektronické a
listinné podobě.

Nejbližší vývoj IRZ
• 4.2.2006 bylo ratifikováno Nařízení EP a Rady o Evropském PRTR,
• podle E-PRTR se bude poprvé ohlašovat za rok 2007,

• změny IRZ od roku 2007:
– zvýšení počtu činností a počtu ohlašovaných látek ze 72 na 93,
– zavedení sledování difúzních zdrojů emisí,
– vypouštění v odpadech pouze podle kategorií odpadů – upuštění
od sledování množství jednotlivých látek v odpadech.

Centrální ohlašovna Ministerstva životního
prostředí
• komunikační rozhraní mezi ohlašovateli do IRZ a dotčenými
subjekty státní správy nebo institucemi pověřenými kontrolou
ohlašovaných údajů,
• zřízena na základě § 4 nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o
integrovaném registru znečišťování (ve znění nařízení vlády č.
304/2005 Sb.),
• ohlašovatelé do IRZ ohlašují i další údaje z evidence v oblasti
životního prostředí, které jsou jinak povinni ohlašovat podle
zvláštních právních předpisů (např. podle zákona o ovzduší, vodách
nebo o odpadech), prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího
procesu veřejně přístupného na elektronické adrese – do Centrální
ohlašovny MŽP,
• nástroj pro optimalizaci a zjednodušení datových toků v resortu,
• základní kámen JISŽP.

Podpora ohlašovacího procesu
• webové stránky www.irz.cz a
www.centralniohlasovna.cz
– manuály pro ohlašovatele a ověřovatele
– manuál pro práci s aplikací Intform
– veškeré další informace

• služba helpdesk (irz.info@cenia.cz
– zodpovídání veškerých dotazů problematiky
IRZ a CO
• služba Hotline (tel. +420 271 742 304)

Děkujeme za pozornost.

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
úsek informační podpory

