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Obrázek 1: Odkaz na vyhledávání na stránkách IRZ
Na vyhledávání se lze nejsnadněji dostat pomocí odkazu, který je uveden
v levém menu přímo na stránkách IRZ (http://www.irz.cz/) – viz obr. 1.
Vyhledávání je rozděleno do dvou vyhledávacích formulářů, samostatně
pro úniky a přenosy látek a pro vyhledávání přenosů množství odpadů.
Po zadání příslušného ohlašovacího roku u „Vyhledávání úniků a přenosů
látek“ nebo u „Vyhledávání přenosů množství odpadů“ a po kliknutí na
ikonku „Vyhledat dle parametrů“, se zobrazí příslušný vyhledávací
formulář – viz obr. 2.

Obrázek 2: Výběr mezi „Vyhledávání úniků a přenosů látek“
nebo „Vyhledávání přenosů množství odpadů“ a volba ohlašovacího roku

Vyhledávání v IRZ je možné podle následujících kritérií (obr. 3):
• Ohlašovací rok.
• Druh úniku (do ovzduší, do vody, do půdy, přenosy v odpadních
vodách a přenosy látek v odpadech).
• Typ úniku (běžné, havarijní, celkové).
• Množství (nadlimitní, podlimitní).
• Metoda zjišťovaní (C – vypočet, M – měření, E – odhad).
• Látka (podle názvu látky a/nebo čísla CAS látky).
• Ohlašovatel (podle názvu organizace, IČ, názvu provozovny nebo
identifikačního čísla provozovny – IČP).
• Činnost E-PRTR (ANO, NE, NEROZHODUJE).
• NACE (standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie).
• Lokalita (celá ČR, obec, kraj, NUTS 4).
• Seskupit podle (organizací a provozoven nebo látek).
• Řadit úniky (vzestupně nebo sestupně).

Obrázek 3: Zadání typu úniků a přenosů a ohlašovacího roku
Obdobný vyhledávací formulář, ale speciálně pro vyhledávání přenosů
množství odpadů, je po výběru roku uveden pod odkazem pro vyhledávání
přenosů množství odpadů.
V tomto formuláři lze vyhledávat podle následujících kritérií
(obr. 4):
• Ohlašovací rok.
• Typ přenosu (nebezpečné/ostatní odpady/nerozhoduje).
• Metoda zjišťovaní (C – výpočet, M – měření, E – odhad).
• Ohlašovatel (podle názvu organizace, IČ, názvu provozovny nebo
identifikačního čísla provozovny – IČP).

• Činnost E-PRTR (ANO, NE, NEROZHODUJE).
• NACE (standardní klasifikace ekonomických činností Evropské unie).
• Lokalita (celá ČR, obec, kraj, NUTS 4).

Obrázek 4: Vyhledávání přenosů množství odpadů
Ke spuštění procesu vyhledávání dojde po stisknutí tlačítka „Vyhledat
úniky a přenosy“ (resp. „Vyhledat přenosy množství“) umístěného
na konci každého dotazovacího formuláře. Je možno vyhledávat podle
jednotlivých kategorií (např. pouze typ úniku) nebo zadat několik kritérii
současně (např. typ úniku, ohlašovací rok, lokalita, látka).
Důležité je kromě jiného přidání možnosti seřadit si získané výsledky
vyhledávaní vzestupně nebo sestupně a získat „žebříčky“ znečišťovatelů
pro jednotlivé znečišťující látky podle ohlášeného množství.VITE ŽE …

