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Havarijní plán pracoviště pro uzavřené nakládání s GMO 
BTÚ AV ČR - laboratoře 

Pracoviště:  BIOCEV‚ v. v. i.‚ Průmyslová 595‚ 252 42 Vestec

Název organizace: Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Popis havárie, která může vzniknout v prostorách nebo místě, kde probíhá 
nakládání 

V laboratořích a ostatních prostorách určených pro práci s GMO mohou 
vzniknout havárie následujících typů: 

- vylití roztoku s rekombinantní DNA 
- vylití transfekovaných buněk nevhodnou manipulací 

Přehled možných následků havárie na zdraví lidí, zvířat, životní prostředí a 
biologické rozmanitosti, včetně způsobů zjišťování těchto následků a účinné 
ochrany před nimi. 

Není znám případ, ani není znám způsob, jakým by vylití roztoku 
s rekombinantní DNA, vylití transfekovaných buněk mohlo ovlivnit zdraví lidí, 
zvířat, životní prostředí nebo biologickou rozmanitost. Je však nezbytné dodržovat 
zásady práce stanovené pro tato pracoviště (mikrobiologcké laboratoře, boxy). 

Metody pro izolaci prostor a zařízení zasažených havárií, včetně metod 
kontroly ú činnosti izolace 

Prostory a zařízení, ve kterých by mohlo dojít k úniku GMO, jsou oddělené od 
ostatních prostor dveřmi nebo jinými zábranami (laminární boxy, inkubátory) a tam, 
kde to je možné, lze provádět kontrolu technikami uvedenými v bodě (f). 

Postupy pro ochranu zdraví člověka a zvířat a ochranu životního prostředí 
v případě nežádoucího ovlivnění vzniklou havárií 

Všechny laboratoře kategorie rizika I. jsou vybaveny laminárními boxy, 
základním vybavením pro práci s DNA (lázně, třepačky, centrifugy, PCR 
amplifikátorem, případně Real time PCR, elektroforézou). Ve všech  laboratořích je 
prostor pro umístění potřeb na inaktivaci GMO (Ajatin, Chloramin, SAVO aj.) 
v případě havárie a nádoby na GMO odpad. 

Dezinfekční a dekontaminační prostředky (Ajatin, Chloramin, SAVO aj.) a 
nádoby na GMO odpad jsou na vyznačeném místě v prostoru určeném pro práci 
s GMO. 

Obce, případně osoby, kterým je havarijní plán předkládán podle zákona č. 
78/2004 Sb. 

Středočeský kraj, Obor životního prostředí 
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Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 
Obecný úřad Vestec 

Správní úřady uvedené v § 13 zákona č. 78/2004 Sb. a způsob jejich vyrozumění 
v případě havárie, popřípadě způsob varování občanů, v závislosti na místě 
havárie a jejích možných následcích 

V případě havárie budou uvědoměny tyto instituce státní správy: 

Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ministerstvo zemědělství ČR 
Česká inspekce životního prostředí 

Vyrozumění se bude dít telefonicky a e-mailem s následným písemným potvrzením. 
Vzhledem k tomu, že se na pracovišti pracuje s transgenními organismy určenými 
k vědeckým účelům, které nemohou ovlivnit zdraví lidí, zvířat, životní prostředí 
nebo biologickou rozmanitost, varování občanů nebude prováděno. 




