
 
 
 

HAVARIJNÍ PLÁN  

Uživatel 
GENERI BIOTECH s.r.o. 

Adresa pracoviště 

Machkova 587, 500 11 Hradec Králové 

 
Popis havárie 
která může vzniknout v prostorách nebo na místě, kde probíhá nakládání s GMO: 

1. možný výpadek elektrického proudu, dlouhodobý anebo krátkodobý, 
Při právě probíhající práci: Je nutné vše co nejrychleji uzavřít a dekontaminovat a 
urychleně ukončit práci. 
Pokud práce neprobíhá, výpadek el. proudu nevede k úniku ani k množení GMO, naopak 
má za následek jejich úhyn v případě aktuálně probíhající kultivace 
2. eventuelní požár na pracovišti  
Při právě probíhající práci urychleně opustit pracoviště, požár nevede k úniku ani množení 
GMO, naopak, má za následek jejich likvidaci 
3. poškození budovy živelnou katastrofou či detonací  
Při právě probíhající práci: Je nutné vše co nejrychleji uzavřít a dekontaminovat a 
urychleně ukončit práci. 
Pokud práce neprobíhá, poškození budovy nemá za následek únik a množení GMO v 
okolním prostředí, a to ani v případě porušení celistvosti mrazících nádob a jejich obsahu, 
ani v případě vysypání obsahu termostatů, naopak vede k likvidaci a poškození samotného 
GMO 

 

Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířata, životní prostředí a 
biologickou rozmanitost.  
Nepředpokládají se žádné negativní následky v souvislosti s jakoukoli havárií na zdraví lidí, 
zvířat či biologickou rozmanitost. 
. 

Metody izolace prostor a zařízení zasažených havárií 
 S geneticky modifikovanými organismy se pracuje výhradně v místnostech určených pro 
práci s GMO, které jsou od ostatních prostor budovy odděleny.  
 

Postupy na ochranu zdraví lidí, zvířat, životního prostředí a biologické 
rozmanitosti v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií 
Není známo a nepředpokládá se žádné nežádoucí ovlivnění zdraví lidí, zvířat anebo životního 
prostředí vzniklou havárií. 
 



 
 

Popis postupu zajištění následného monitoringu prostor a pozemků po ukončení 
asanace 
Stěry z povrchu asanační plochy na kultivaci a na průkaz pomocí molekulárně biologických 
metod. 

 
Obce a osoby, kterým je havarijní plán předkládán: 
 Magistrát města Hradce Králové, odbor životního prostředí 
 Krajský úřad Královehradeckého kraje, odbor životního prostředí 
 Hasičský záchranný sbor města Hradce Králové 

 
 Způsob vyrozumění správních orgánů v případě havárie a způsob varování 
občanů 
Telefonicky a elektronicky, jakož i písemným hlášením na: 
• FOMEI a.s., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové 
• Magistrát města Hradec Králové, Odbor životního prostředí, Ulrichovo nám. 810, 502 10 

Hradec Králové 
• Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 
• Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 
• Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
• Česká inspekce životního prostředí 
• Celní úřad Hradec Králové 
• Krajská veterinární správa Hradec Králové 
• Ústřední a kontrolní zkušební ústav zemědělský 
• Státní ústav pro kontrolu léčiv 
• Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
• Státní rostlinolékařská správa 
• Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
 

Další konkrétní aktuální prováděcí pokyny havarijního plánu 
 
Používané GMO, hodnocení rizika a opatření proti úniku GMO 
S geneticky modifikovanými organismy se pracuje výhradně v místnostech k tomu určených, 
která jsou od ostatních prostor budovy odděleny a zabezpečeny proti vstupu cizích osob. 
Přesný popis místností určených pro práci s GMO je uveden v plánku prostor, který je 
součástí tohoto Havarijního plánu. Výčet a přibližné množství geneticky modifikovaných 
organismů je uvedené v žádosti o zápis do Seznamu geneticky modifikovaných organismů 

schválených pro uzavřené nakládání a je uvedeno v Provozním řádu GMO. 
 V laboratořích je umístěn laboratorní nábytek, který má snadno čistitelné povrchy 
odolávající vodě, kyselinám, alkáliím, rozpouštědlům, umožňující účinnou dezinfekci a 
dekontaminaci. V laboratoři jsou umístěny sterilní laminární boxy II. třídy ochrany 
(BIOHAZARD, MSC II.) a v samostatné místnosti tlakový parní sterilizátor. Dále je v těchto 
místnostech prováděno pravidelně (každý den v nočních hodinách) ozáření celého prostoru 
laboratoře UV germicidními zářivkami po dobu minimálně 60 minut. Je povinnost používat 
ochranné prostředky určené pouze pro práci v těchto prostorech (ochranný oděv (empír) a 



 
 

rukavice, laboratorní obuv). Je zakázáno znovu používat již použité rukavice. Je zakázáno 
vynášet z laboratoře (uzavřený prostor) jakýkoliv materiál přišlý do styku s GMO. Kontrola a 
vyloučení přenašečů geneticky modifikovaných organismů je zabezpečena uzavřením 
prostoru, kontrola se provádí běžnými molekulárně biologickými technikami. Inaktivace 
geneticky modifikovaných organismů v odpadních vodách a v použitém materiálu a pevných 
odpadech je prováděna tak, aby došlo k inaktivaci (zabití) GMO – podrobný popis je uveden 
v S_26 Desinfekční řád. Na pracovišti je k dispozici odpočinková místnost, sociální zařízení i 
sprcha. Při přenášení nádob či jiného materiálu, který obsahuje GMO, je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti a existuje určité riziko náhodného poškození nádoby. Informace o tomto riziku a 
zejména úkony pro jeho minimalizaci jsou součástí pravidelného školení. 
 Výsledkem hodnocení rizika plynoucího z nakládání s geneticky modifikovanými 
organismy je zařazení do 1. a 2. kategorie, které představuje činnosti bez rizika nebo s nízkým 
rizikem škodlivého působení na zdraví člověka a zvířat, životní prostředí nebo biologickou 
rozmanitost. Odpovědnou osobou za provoz pracoviště je Mgr. Vojtěch Vejvoda, PhD. 
 
Opatření 
Veškeré používané GMO obsahují známé sekvence, pro jejichž průkaz a identifikaci jsou 
vypracovány molekulárně biologické postupy. Opatření týkající se práce s biologickým 
materiálem (včetně GMO), bezpečnosti při práci, dekontaminace materiálu a následné 
odstranění vzniklých odpadů jsou popsány v Dezinfekčním řádu. Žádný používaný GMO není 
nebezpečný člověku ani zvířatům a jeho vliv na životní prostředí a biologickou rozmanitost je 
prakticky nulový. 
 
Kontroly výskytu (případně úniku) GMO uvnitř uzavřeného prostoru 
V pravidelných intervalech (1 x měsíčně vždy 1/3 stěrů, tzn. 1 x za 3 měsíce celý cyklus) 
budou prováděny stěry uvnitř uzavřeného prostoru a kultivační průkaz přítomnosti baktérií 
rezistentních vůči ampicilinu. Případně zjištěné rezistentní kolonie budou dále testovány 
molekulárně biologickými metodami. Molekulárně biologický test se provádí min. 1x ročně. 
Riziko úniku GMO mimo uzavřený prostor je vzhledem k prováděným opatřením prakticky 
nulové. GMO nejsou schopny přežívat v nebo na materiálech používaných v laboratoři a 
jakýkoliv odpad, který přišel do styku s GMO je po dekontaminaci odstraňován podle 
Desinfekčního řádu. Testování přítomnosti GMOmimo uzavřený prostor je prováděno 
pravidelnými stěry v ostatních místnostech GENERI BIOTECH s.r.o. min 1 x ročně při 
sanitárním dnu. V případě zjištění úniku GMO je provedena dekontaminace prostor a 
opětovné testování zjištění přítomnosti GMO. 
 
Osoby provádějící testy přítomnosti GMO (resp. úniku) pověřuje vedoucí laboratoře. Veškeré 
výsledky prováděných testů se okamžitě hlásí OOLH ve výše uvedeném pořadí, který 
provede zápis do Havarijní knihy GMO. Při zjištění úniku GMO postupovat podle pokynů 
uvedených v tomto Havarijním plánu při úniku GMO. 

 
 


