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HAVARIJNÍ PLÁN 

pracoviště Uživatelské zařízení SO.01 (zvířetník) 

(podle zákona č. 78/2004 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými 
produkty v pl.zn. a vyhlášky č. 209/2004 Sb. o bližších podmínkách nakládání s geneticky 
modifikovaným organismy a genetickými produkty v pl.zn.) 

 
Oprávněná osoba:    Bioveta, a.s. se sídlem Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané 

IČ:  25304046,  zapsána  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem 
v Brně v oddílu a vložce B 2041  

 
Pracoviště Uživatelské zařízení je součástí Biovety, a.s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na 
Hané. Osobou odpovědnou za provoz tohoto oddělení a současně osobou odpovědnou za likvidaci  
 
Adresa pracoviště: Bioveta, a.s., Oddělení kontroly jakosti – oddělení biologických testací a chovu 
laboratorních zvířat, Komenského 212/12, Ivanovice na Hané, PSČ: 683 23. Na tomto pracovišti smí 
být nakládáno s geneticky modifikovanými kmeny Salmonella enterica v režimu uzavřeného 
nakládání ve druhé kategorii rizika. 

 
Pracoviště se nachází v areálu závodu společnosti Bioveta, a.s., Komenského 212/12, Ivanovice na 
Hané, Budova SO.01 - budova č. 27 je součástí pozemku parc. č. 1714 – zastavěná plocha v obci a 
katastrálním území Ivanovice na Hané. 
 
popis havárie, která může vzniknout v prostorách nebo místě, kde probíhá nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a produkty 

K možným haváriím může dojít zejména v následujících situacích: 
• při výpadku elektrického proudu a následujícím rozmražení kultur v mrazících boxech 
• při náhodné rozbití laboratorních nádob obsahující GMO 
• při požáru na pracovišti a následným hašením a uvolněním GMO 
• po záměrné vniknutí do zařízení s cílem získat a šířit patogenní kmeny salmonel a GMO 

 
V případě požáru by se díky hasební činnosti mohly GMO dostat do širšího prostředí (odpady, 
bezprostřední okolí zařízení), které by i tak zůstalo relativně omezené s dobrými předpoklady pro 
kompletní desinfekci. 

Důsledky záměrné vniknutí do zařízení, jsou taktéž minimální, přístup do zařízení je přes dvoje 
dveře, které jsou mimo pracovní dobu uzamčené. V reálném čase se v zařízení pracuje pouze s 
omezeným počtem GMO. Všechny GMO jsou jinak dlouhodobě uchovávány ve sbírce bakteriálních 
kultur v trezoru, který je umístěn v místnosti se zabezpečením proti nepovolanému vniknutí. 
 
Kontaminace prostředí po haváriích se dá zjistit pomocí stěrů z prostředí a následujícím kultivačním 
průkazem GMO. V případě pozitivního nálezu se provádí desinfekce  
 
Metody a postupy použitelné ke zneškodnění předmětných geneticky modifikovaných organismů nebo 
produktů a dekontaminaci zasaženého prostoru, 
Všechny bakteriální kmeny, se kterými se v provozu uživatelského zařízení bude pracovat, jsou 
citlivé na většinu běžných desinfekčních prostředků jako je mokré či suché teplo, UV světlo a 
chemickou desinfekci. V případě havárie je vzhledem k možným rozsahům nejvhodnější použít 
chemickou desinfekci. Rozlité vzorky biologického materiálu se asanují vždy za použití ochranných 
pomůcek /rukavice, brýle, štít, respirátor/. Rozlitý biologický materiál překryjeme dostatečným 
množstvím tamponů či buničité vaty napuštěných dezinfekčním prostředkem, tj. 10% roztok Ajatinu, (s 
dobou expozice 15 min), 2% Desam GK (necháme působit 30 minut) nebo 2% Dezox (necháme 
působit 30 minut) nebo jiný vhodný desinfekční dle doporučení výrobce. Po této době veškerý 
kontaminovaný materiál včetně tamponů odložíme do PE sáčku, uzavřeme a umístíme do kontejneru na 
likvidaci infekčního biologického materiálu. 
 
V případě kontaminace uživatelského zařízení se provádí okamžité desinfekce stejnými přípravky jako 
u desinfekce pracovních ploch. Laminární boxy se desinfikují výše uvedenými chemickými přípravky 
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nebo vyzářením UV světlem po dobu 15 minut. 
 
Prostory zasažené havárií je možno dle aktuální situace uzavřít na třech úrovních. V případě 
drobné havárie lze izolovat box v uživatelském zařízení. Při středně velkých haváriích lze izolovat a 
uzavřít budovu, ve které se box nachází. Při haváriích velkého rozsahu je možno uzavřít a 
kontrolovat celý podnik. Místa izolace budou vyznačena páskou a cedulemi s informacemi. Účinnost 
izolace bude kontrolována osobami odpovědnými za likvidaci havárie  
 
Zásobní   koncentrované   roztoky   desinfekčních   prostředků   jsou   umístěny   jednak   přímo 

v uživatelském zařízení a rovněž ve skladu MTZ . 

Neprodleně po zjištění havárie budou provedená potřebná opatření k odstranění nebo zmírnění 
jejích škodlivých následků, a to zejména zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru havárie, 
uzavření prostoru, provedení asanace a dekontaminace a následného monitoringu prostor způsoby 
uvedenými v provozním řádu.  Každá vzniklá havárie bude neprodleně oznámena správním orgánům 
uvedeným v § 21 zákona č. 78/2004 Sb. 
 
Popis postupů zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení asanace: Ke 
kontrole účinnosti asanace budou v místě havárie a v jeho nejbližším okolí (vně uživatelského 
zařízení) odebrány vzorky (stěry), které budou vyšetřeny na přítomnost geneticky modifikovaných 
mikroorganismů. Bude provedena kultivace na přítomnost S. enterica rezistentních na antibiotika. V 
případě pozitivních nálezů budou kmeny dále testovány pomocí specifických PCR. O výsledcích 
kontrol jsou vedeny záznamy. 
 
Osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle § 20 odst. 3 zákona č. 78/2004 Sb.: 
Město Ivanovice na Hané 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Brno, Štefánikova 32 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Hasičská 425/2 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno, Žerotínovo nám. 3/5 

 
Způsob vyrozumění správních orgánů uvedených v § 27 zákona v případě havárie, jakož i způsob 
varování občanů, v závislosti na místě havárie a jejích možných následcích: Správní orgány 
uvedené v § 27 zákona budou v případě havárie vyrozuměny operativně telefonicky či e-mailem, s 
následným potvrzením informace poštou. V případě potřeby budou zaměstnanci podniku, event. 
občané obce, operativně informování prostřednictvím hlášení místního rozhlasu a vyrozuměn bude  i 
Městský úřad v Ivanovicích na Hané. 
 


