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Postup při podávaní žádosti o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení 
zaslaného do IRZ

Žádost o výmaz ohlášeného údaje nebo celého hlášení z databáze IRZ je nutné podat 
v případe zjištění, že změna množství ohlášené látky v únicích (do ovzduší, vody, půdy), 
v  přenosech  (látek  v odpadních  vodách,  v odpadech),  nebo  množství  odpadu 
(nebezpečného  nebo  ostatního),  představuje  pokles  pod  hodnotu  ohlašovacího  prahu 
ohlášené látky v předmětném úniků či přenosu, nebo ohlášeného množství odpadu. 

Součástí  žádosti  musí  být  podrobné  zdůvodnění  a  dokumentace  (protokoly  o  měření 
emisí či pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, evidenční listy, souhrnná provozní 
evidence,  apod.)  prokazující  nepřekročení  ohlašovacích  prahů  nebo  jiné  závažné 
skutečnosti dokládající oprávněnost výmazu. 

Žádost  o  výmaz  musí  kromě odůvodnění  a  příslušné  dokumentace,  obsahovat  údaje 
o  žadateli  (organizace/provozovna)  jako  identifikační  číslo  (IČ)  název  nebo  jméno 
a příjmení, adresa sídla nebo místo podnikání, identifikační číslo provozovny (IČP), název 
a adresa provozovny, informace o zodpovědné osobě (jméno, email, telefon). Dále musí 
být v žádosti uvedena  jednoznačná  identifikace hlášení, kterého se výmaz týká, 
a  případně  identifikace  hlášení,  které  jej  nahrazuje  (evidenční  číslo  přidělené 
e-podatelnou, datum doručení, odesílatel (email), ohlašovací rok, PID Osvědčení).  

Žádost  o  výmaz  hlášení  (nebo  látky,  odpadu)  podaného  do  IRZ  podává  ohlašovatel 
listinně  na  adresu  Ministerstva životního prostředí,  Odbor  posuzování  vlivů  na 
životní prostředí a integrované prevence.  Formulář pro žádost o výmaz naleznete 
zde.

Kontakt:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 
Vršovická 65
100 10 Praha 10

MŽP veškeré žádosti o výmaz řeší ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí 
a  Českou  informační  agenturou  životního  prostředí  (CENIA).  Žádost  o  výmaz  je 
posouzena a vyjádření  je  následně zasláno žadateli  prostřednictvím datové schránky. 
V případě kladného vyřízení žádosti o výmaz je hlášení smazáno a odstraněno z webové 
stránky IRZ (http://www.irz.cz/  )  , kde jsou údaje ohlášené do IRZ zveřejňovány. 

V případě, že není hlášení stornováno kompletně, ale jsou opraveny (smazány) pouze 
některé údaje o ohlášených množstvích látek nebo odpadů, zašle ohlašovatel opravné 
hlášení, které po autorizaci nahradí hlášení stávající.

Postup pro podávání opravného hlášení naleznete zde.
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http://irz.cz/dokumenty/irz/Postup_opravne_hlaseni_26082010.pdf
http://www.irz.cz/
http://irz.cz/dokumenty/irz/Zadost_o_vymaz.doc

