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Úvod 
 

Problematice environmentálních havárií je v posledních letech věnována značná 

pozornost na celém světě. Existuje mnoho hledisek, jak rozlišovat havárie s dopadem na 

životní prostředí. Jedním z nich je rozlišení havárií podle ohrožené složky životního prostředí. 

Voda patří mezi jednu ze základních složek životního prostředí a je nezbytná k existenci 

života na Zemi.  

 

Havárií se podle vodního zákona rozumí mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné 

závažné ohrožení jakosti povrchových a nebo podzemních vod. Dochází k němu např. 

nepovoleným vypouštěním odpadních vod, únikem ropných látek, chemikálií apod. Rok od 

roku se setkáváme na území České republiky s nárůstem vodohospodářských havárií. Tento 

fakt je bezesporu ovlivněn vysokou intenzitou dopravy, provozováním velkých výrobních 

areálů, ale i koncentrací obyvatelstva. Významným rizikovým prvkem je provoz silnic a 

dálnic s tranzitní přepravou nebezpečných nákladů.  

 

Cílem této práce bylo vytvořit metodický postup pro zpracování plánu opatření pro 

případy havárie způsobené únikem závadných látek (havarijní plán). Havarijní plán slouží 

k prevenci úniku závadných látek do vodního prostředí a současně připravuje uživatele těchto 

látek na případ havárie. Metodický postup se opírá o „Vyhlášku MŽP č. 450/2005 Sb., o 

náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a 

rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků .“  

V závěru práce byl metodický postup aplikován na provozní podmínky konkrétní organizace 

(velkoobchodní centrum).  

 

Bakalářská práce byla formálně vypracována v souladu s normou ČSN ISO 690 – 

Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura.  
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1. Přehled právních a technických předpisů řešící problematiku havárií 

způsobených únikem závadných látek 

 

1.1      Obecně závazná legislativa 

 

Základní právní rámec je v této oblasti stanoven zákonem o vodách [1] a prováděcí 

vyhláškou č. 450/2005 Sb., která stanoví náležitosti nakládání se závadnými látkami a 

náležitosti zpracování havarijního plánu, způsob a rozsah dalších opatření souvisejících 

s nebezpečím havárie [7].  

 

Souvisejícími právními normami jsou pak ty právní předpisy, které řeší oblast používání 

chemických látek nebo chemických přípravků. Jedná se zejména o zákon č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů [2],  zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů [4] a zákon č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů [3]. Dalšími předpisy, které řeší 

problematiku chemických látek jsou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci [6] a vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný 

obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku [8].  

 

Důležitým předpisem, který řeší problematiku havárií způsobených únikem závadných 

látek, jak již bylo výše uvedeno, je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů [1]. Zákon upravuje právní vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale 

udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a 

sucha. Oblastí havárií způsobených únikem závadných látek se zabývají § 38 – 42, dílu 

pátého (ochrana jakosti vod), hlavy páté. Jsou zde popsány povinnosti těch, kdo zachází se 

závadnými látkami, definovány pojmy odpadní vody, závadné látky, havárie, povinnosti při 

havárii a opatření k nápravě. 
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Nakládání se závadnými látkami a náležitosti havarijního plánu jsou upraveny 

vyhláškou č. 450/2005 Sb. [7]. Tato vyhláška dále stanoví způsob a rozsah hlášení havárií, 

bezprostřední odstraňování příčin havárie, zneškodňování havárie a odstraňování jejich 

následků. 

 

Chemické látky a chemické přípravky upravuje zákon č. 356/2003 Sb. [2], který 

v souladu s právem ES upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících 

fyzických osob při klasifikaci a zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, 

uvádění na trh nebo do oběhu a při vývozu a dovozu chemických látek a chemických 

přípravků, při oznamování a registraci chemických látek, a vymezuje působnost správních 

orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky 

chemických látek a chemických přípravků. 

 

Ochranou veřejného zdraví se zabývá zákon č. 258/2000 Sb. [4], který upravuje práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a 

soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc. Nakládání 

s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je řešeno v § 44a tohoto zákona 

a § 44b hovoří o tom, kdo jsou osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky.  

 

Prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky upravuje zákon č. 59/2006 Sb. [3]. Tento zákon je aplikací 

směrnice Rady EU 96/82/EC tzv. SEVESO II direktivy. Předmět zákona je založen na 

přítomnosti určitého množství nebezpečných látek v objektu nebo zařízení. Pro prokázání zda 

objekt nebo zařízení spadá pod tento zákon a následně pro jeho zařazení do konkrétní skupiny 

A nebo B se využívá seznamu vybraných nebezpečných látek (tabulka č. 1 přílohy č. 1 

zákona) a seznamu vybraných vlastností nebezpečných látek (tabulka č. 2 přílohy č. 1 zákona) 

s uvedením jejich množství. Podle zařazení do skupiny A nebo B jsou vyžadovány konkrétní 

povinnosti pro zajištění systému prevence závažných havárií spojených s výskytem 

nebezpečných látek.   

 

Podmínky ochrany zdraví při práci jsou upraveny nařízením vlády č. 361/2007 Sb. [6]. 

Tímto nařízením se stanoví v souladu s právem ES rizikové faktory pracovních podmínek, 

jejich členění, hygienické limity, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení, minimální 
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rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků (OOPP), bližší podmínky poskytování ochranných nápojů a hygienické 

požadavky na pracoviště a pracovní prostředí atd. Důležitou část nařízení tvoří § 9 – 12, díl 

první, hlava třetí s názvem „Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a 

prachem“. Zde jsou uvedena některá opatření pro případ zdolávání mimořádné události, při 

které dochází ke zvýšení expozice na úroveň, která může vést k bezprostřednímu ohrožení 

zdraví nebo života zaměstnance vystaveného chemické látce nebo prachu.  

 

Pokud chemická látka nebo přípravek vykazuje nebezpečí pro zdraví lidí či pro životní 

prostředí je povinen výrobce nebo dovozce před uvedením na trh takové nebezpečné látky 

zpracovat bezpečnostní list. Bezpečnostní list je souhrn identifikačních údajů o výrobci nebo 

dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka 

nebo životního prostředí. Podrobný obsah bezpečnostního listu je v souladu s vývojem 

příslušných směrnic EU uveden v příloze k vyhlášce MPO č. 231/2004 Sb. [8].  

 

 

1.2      Vybrané literární prameny řešící problematiku havárií  

 

BARTLOVÁ, I. Nebezpečné látky I. 2. rozšířené vyd. Ostrava: SPBI SPEKTRUM , 2005. 

211 s. ISBN: 80-86634-59-3 

Publikace Nebezpečné látky I. [9] se zabývá právní úpravou řešící problematiku nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami. V úvodu jsou popsány vlastnosti a parametry 

nebezpečných látek (fyzikálně chemické vlastnosti a technicko bezpečnostní parametry). 

Další část je věnována požadavkům zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a 

prováděcím předpisům. Autorka se zde zabývá rovněž problematikou přepravy nebezpečných 

látek a nebezpečných odpadů a informačními systémy pro získávání informací o 

nebezpečných látkách a systémy pro zdolávání havárií s nebezpečnými látkami.  

 

ŠENOVSKÝ, M., BALOG, K., HANUŠKA, Z., ŠENOVSKÝ, P. Nebezpečné látky II. 1. 

vyd.   Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 2004. 190 s. ISBN: 80-86634-47-7 

Problematikou nebezpečných látek se zabývá také publikace Nebezpečné látky II [12]. Autoři 

se zde zaměřili na bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami, rizika havárií nebezpečných 
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látek a jejich dopad na životní prostředí a záchranné a likvidační práce při haváriích. Rovněž 

se zde setkáváme s informacemi o nebezpečných látkách a databázemi nebezpečných látek.  

 

BARTLOVÁ, I., PEŠÁK, M. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. 1. 

vyd.  Ostrava: SPBI SPEKTRUM, 2003. 138 s. ISBN: 80-86634-30-2 

V publikaci s názvem Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II [10] se v úvodní 

části setkáváme s klasifikací mimořádných událostí, jejich výskytem a projevy. V další části 

se autoři zabývají významem prevence a připravenosti na závažné havárie z pohledu zákona o 

prevenci závažných havárií a směrnic EU (Směrnice Rady 82/501/EEC, tzv. SEVESO I 

direktiva a Směrnice Rady 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktiva). Publikace se také zabývá 

odhadem následků havárií s nebezpečnými látkami a posouzením nebezpečí v rafinérii. 

Závěrečná část je věnována případovým studiím čerpací stanice a úniku amoniaku na zimních 

stadiónech.  

 

BERNATÍK, A., NEVRLÁ, P. Vliv havárií na životní prostředí. 1. vyd. Ostrava: SPBI 

SPEKTRUM, 2005. 68 s. ISBN: 80-86634-46-9 

Publikace Vliv havárií na životní prostředí [11] se zabývá problematikou havárií souvisejících 

s nebezpečnými látkami a přípravky a jejich vlivem na jednotlivé složky životního prostředí. 

V úvodní části autoři popisují dílčí složky životního prostředí (půda, voda, ovzduší). Další 

část je věnována přehledu právních norem v oblasti životního prostředí a prevence závažných 

havárií. Publikace nás rovněž seznamuje s metodami hodnocení dopadů havárií na životní 

prostředí a uvádí historické příklady závažných havárií s dopady na životní prostředí.  

 
N 

 

 

Nebezpečný  
pro životní prostředí 

 
 
Obrázek č. 1: Výstražný symbol nebezpečnosti 
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2. Stanovené podmínky pro vypracování havarijního plánu 
 

2.1      Povinnosti uživatelů závadných látek 
 
 

Závadné látky (ZL) –  látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou 

ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod [1]. 

 

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby 

nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí [1]. 

 

Podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) [1], mají uživatelé závadných látek některé zvláštní povinnosti. 

V případech, kdy zacházejí s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je 

spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, mají povinnost 

vypracovat plán opatření pro případy havárie (havarijní plán).  

 

V příloze č. 1 zákona o vodách [1] je uveden seznam zvlášť nebezpečných závadných 

látek (ZNL)  a seznam nebezpečných závadných látek (NL).  

 

Každý, kdo zachází se ZNL nebo NL nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším 

rozsahu nebo je-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit 

odpovídající opatření: 

• umístit zařízení, v němž se nacházejí ZL tak, aby nedocházelo k úniku těchto 

látek do půdy nebo k jejich smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, 

• používat jen taková zařízení, která jsou vhodná i z hlediska ochrany jakosti vod, 

• nejméně jednou za 6 měsíců kontrolovat sklady a skládky a nejméně jednou za 5 

let zkoušet těsnosti potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků 

pro dopravu ZNL a NL, a provádět jejich včasné opravy, 

• sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek 

do podzemních vod, 

• vybudovat a provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku 

závadných látek, 
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• zajistit, aby nově budované stavby byly zajištěny proti nežádoucímu účinku 

těchto látek při hašení požáru [1]. 

 

Každý, kdo zachází se ZNL, je povinen vést záznamy o typech těchto látek, s nimiž 

nakládá, o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek, o jejich vlastnostech zejména ve 

vztahu k povrchovým a podzemním vodám a tyto informace na vyžádání poskytnout 

vodoprávnímu úřadu a Hasičskému záchrannému sboru České republiky (HZS ČR) [1]. 

 

 

2.2      Podmínky pro vypracování havarijního plánu    
 
 

Jak již jsem výše uvedla, jednou z podmínek, kdy je uživatel závadných látek povinen 

zpracovat havarijní plán, je zacházení s těmito látkami ve větším rozsahu. Co si ale představit 

pod termínem „větší rozsah“? Odpověď nalezneme ve vyhlášce MŽP č. 450/2005 Sb [7]. Dle 

této vyhlášky se zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu rozumí – zacházení se 

závadnými látkami právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou.  

 

O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno 

v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek 

do 500 l včetně, nebo v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich 

obsažených závadných látek do 1000 l včetně. O zacházení s pevnými závadnými látkami ve 

větším rozsahu se nejedná, je-li s nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 

1000 kg včetně. Dále se o zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nejedná, je-li 

nakládáno s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých 

dopravních prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy a mobilních 

mechanizačních prostředků a při přímé aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin [7].     

 

Druhou podmínkou, kdy je uživatel závadných látek povinen zpracovat havarijní plán, 

je zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody. Tímto zacházením se rozumí – zacházení s nebezpečnou závadnou 

látkou, které je součástí podnikatelské činnosti právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob, a to v ochranných pásmech vodních zdrojů I. a II. stupně, v ochranných 

pásmech přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, v záplavových 
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územích, na vodních tocích či vodních nádržích nebo v jejich blízkosti nebo v bezprostřední 

blízkosti kanalizačních vpustí a šachet svedených do kanalizace pro veřejnou potřebu nebo do 

povrchových vod [7].     

 

O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro 

povrchové nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno: 

1. se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení 

s celkovým množstvím v němž obsažených zvlášť nebezpečných závadných 

látek do 10 l včetně nebo v pevném skupenství do 15 kg včetně, nebo 

v přenosných, k tomu určených, obalech s celkovým množstvím v nich 

obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 15 l včetně, 

2. s nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení 

s celkovým množstvím v něm obsažených závadných látek do 100 l včetně 

nebo v pevném skupenství do 150 kg včetně nebo v přenosných, k tomu 

určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených nebezpečných 

závadných látek do 150 l včetně, 

3. s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu 

jednotlivých dopravních prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy 

a mobilních mechanizačních prostředků, nebo 

4. s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci [7].     

 

Pro větší přehlednost uvádím v tabulce č. 1 limitní hodnoty, které jsou uvedeny v § 2 

vyhlášky č. 450/2005 Sb., při jejichž překročení je uživatel závadných látek povinen 

zpracovat havarijní plán. Tato tabulka může uživatelům závadných látek sloužit k posouzení 

kritérií pro povinnost zpracovat havarijní plán.  
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Tabulka č. 1: Kritéria pro zpracování havarijního plánu  
 

Kapaliny v zařízeních 

 v [l] 

Kapaliny v přenosných 

obalech v [l] 

Pevné látky 

 v [kg] Označení 

stavu Posuzované 

množství 

Limitní 

hodnota 

Posuzované 

množství 

Limitní  

hodnota 

Posuzované 

množství 

Limitní  

hodnota 

ZNL  10  15  15 

NL  100  150  150 

ZL  500  1000  1000 

 

ZNL …… zacházení se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami spojené se zvýšeným 

nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody 

NL ……… zacházení s nebezpečnými závadnými látkami spojené se zvýšeným nebezpečím 

pro povrchové nebo podzemní vody 

ZL ………. zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu  

 

 

2.3      Povinnosti při havárii                        

 

Jak již bylo v úvodu řečeno za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení 

nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, 

zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo 

dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. Rovněž jsou 

za havárii považovány případy technických poruch a závad zařízení sloužících k zachycování, 

skladování, dopravě a odkládání těchto látek, pokud však takovému vniknutí předcházejí.  

 

Ten, kdo havárii způsobil (dále jen „původce“) je povinen činit bezprostřední opatření 

k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny 

vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí (ČIŽP).  
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Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit HZS ČR nebo jednotkám 

požární ochrany nebo Policii České republiky (PČR), případně správci povodí. 

 

Původce havárie je povinen na výzvu výše uvedených orgánů při provádění opatření při 

odstraňování příčin a následků havárie s těmito orgány spolupracovat. Také osoby, které se 

zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout ČIŽP a HZS ČR potřebné údaje, 

pokud si jejich poskytnutí vyžádá [1]. 
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3.       Metodický postup pro vypracování havarijního plánu  

 

Havarijní plán zpracovává uživatel závadných látek vždy k danému ucelenému 

provoznímu území. Uceleným provozním územím se rozumí dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

[7], území, kde se nachází zařízení nebo soubor zařízení, v nichž je nakládáno s jednou nebo 

více závadnými látkami, a které je charakterizované společnými technickými nebo 

provozními podmínkami a vlastnostmi, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur. 

Jedná se také o území, na kterém je prováděna stavba velkého rozsahu (např. most, silnice), 

při jejímž provádění by mohlo dojít k úniku závadných látek ohrožujícímu jakost 

povrchových nebo podzemních vod.  

 

Příslušný vodoprávní úřad rozhodne (v odůvodněných případech a po projednání 

s uživatelem závadných látek) o tom, zda uživatel zpracuje více havarijních plánů pro jedno 

ucelené provozní území nebo jeden havarijní plán pro více ucelených provozních území.  

 

Je-li uživatel závadných látek zpracovatelem havarijního plánu podle zvláštního 

právního předpisu (např. zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění 

pozdějších předpisů [3]), zahrne do havarijního plánu zpracovaného dle vodního zákona 

pouze ty náležitosti, které jsou uvedené v § 5 vyhlášky č. 450/2005 Sb. [7], které havarijní 

plán zpracovaný podle zvláštního právního předpisu neobsahuje. Přitom však musí být 

zajištěna účinnost a použitelnost havarijního plánu zpracovávaného podle vyhlášky č. 

450/2005 Sb. [7].  

 

Zpracovaný havarijní plán se předkládá ve dvojím vyhotovení ke schválení na místně 

příslušný vodoprávní úřad. Schválený havarijní plán se uloží tak, aby byl dostupný v případě 

havárie. Uloží se také prohlášení jednotlivých pracovníků, kteří se závadnými látkami zachází 

nebo by měli v případě havárie zasahovat, že byli s obsahem schváleného havarijního plánu 

seznámeni. Ke schválenému havarijnímu plánu se rovněž připojí kopie pravomocného 

rozhodnutí vodoprávního úřadu, kterým byl tento havarijní plán schválen. Údaje uvedené ve 

schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může 

ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán se zašle 

vodoprávnímu úřadu.  

 



 19 

V následujících podkapitolách se pokusím nastínit postup pro vypracování havarijního 

plánu v souladu s náležitostmi havarijního plánu podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. [7], tak aby 

jeho následné zpracování bylo pro uživatele závadných látek co nejjednodušší. Pro lepší 

představivost uvedu u jednotlivých bodů názorné příklady. 

 

 

3.1      Identifikační údaje                           

   

Prvním bodem havarijního plánu jsou identifikační údaje, kterými se rozumí údaje o 

uživateli závadných látek, údaje o provozovně (provozním území), kde jsou závadné látky 

užívány (skladovány) a nesmí chybět ani údaje o zpracovateli havarijního plánu.  

 

Údaje o uživateli závadných látek – jedná-li se o fyzickou osobu, uvede se její jméno, 

popřípadě jména, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě adresa místa pobytu. 

Jde-li o podnikající fyzickou osobu, uvádí se jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, 

adresa místa podnikání a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno. V případě, že se jedná o 

právnickou osobu, uvede se obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a jméno a 

příjmení statutárního zástupce uživatele ZL a kontaktní údaje. Nesmíme zapomenout ani na 

údaje osoby zajišťující plnění úkolů podle havarijního plánu (jméno, příjmení, funkce, 

telefon, e-mail). 

 

Pro lepší názornost uvádím údaje o uživateli ZL do tabulky č. 2.  

 

Tabulka č. 2: Údaje o uživateli závadných látek 
 

Název firmy: 
Sídlo (adresa): 
 

IČ: 

Telefon: Statutární zástupce: 

E-mail: 

Osoba zajišťující plnění úkolů podle HP: 
Jméno, příjmení: 

Funkce: 

Telefon: 

E-mail: 
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Údaje o provozovně – jestliže jsou závadné látky užívány (skladovány) mimo sídlo 

obchodní firmy, v provozovně (provozní území), uvádí se navíc název provozovny 

(provozního území), sídlo a kontaktní osoba.   

 

Údaje o zpracovateli havarijního plánu – zde se uvádí jméno, popřípadě jména, 

příjmení, adresa místa trvalého pobytu, dosažené odborné vzdělání a kontaktní spojení na 

autora havarijního plánu (telefon, mobil, e-mail). 

 

 

3.2 Seznam závadných látek  

 

 
Nezbytným a dalším bodem havarijního plánu je seznam závadných látek, se kterými se 

v provozovně (provozním území) zachází. Do výčtu seznamu závadných látek uvádíme 

všechny ZL, které se vyskytují na uceleném provozním území, a mohou ovlivnit jakost 

povrchových a podzemních vod. K seznamu ZL je nutné uvést identifikační údaje a vlastnosti 

těchto látek, které jsou uvedené v příloze vyhlášky č. 450/2005 Sb. [7].   

 

Jedná se o tyto identifikační údaje a vlastnosti: 

• obchodní název výrobku nebo obecné označení látky (pokud látka není 

výrobkem),  

• chemické složení, popřípadě charakteristika látky z hlediska chemického složení, 

• průměrné a nejvyšší množství závadné látky, 

• základní vlastnosti ZL (skupenství, měrná hmotnost, bod tání, rozpustnost nebo 

vyluhovatelnost ve vodě, PH – kyselost, zásaditost, biologická rozložitelnost 

BSK5 a jiné závažné reakce s vodou),  

• toxické vlastnosti (toxicita na teplokrevné živočichy, toxicita na ryby, 

ekotoxicita),  

• standardní věta označující specifickou rizikovost u nebezpečných látek a 

nebezpečných přípravků (R-věta),  

• standardní pokyn pro bezpečné nakládání u nebezpečných látek a nebezpečných 

přípravků (S-věta),  
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• doplňkové údaje a  

• zdroj uvedených identifikačních údajů.  

 

Výše uvedené identifikační údaje získáme např. z bezpečnostního listu dané látky. 

Bezpečnostní list musí být vypracován v souladu s vyhláškou č. 231/2004 Sb., kterou se 

stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému 

přípravku [8].  

 

Jestliže se na uceleném provozním území vyskytuje velké množství závadných látek, 

můžeme pro větší přehlednost uvést do havarijního plánu pouze seznam závadných látek 

s nejdůležitějšími údaji a identifikační údaje a vlastnosti těchto látek uvést jako součást 

přílohy havarijního plánu.  

 

Pro lepší názornost uvádím seznam závadných látek v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Seznam závadných látek  
 

Množství látky 

[l, kg]  
Poř. 

číslo 

Název 

látky 

Nebezpečné vlastnosti 

§ 2 odst. 5 zák. č. 356/2003 Sb. 

Fyzikální 

forma 

 

R-věty 

průměrné maximální 

1. 
Barvy 

syntetické 
Zdraví škodlivé Xn kapalina 

10, 20, 

36/38 
15 20 

2. 
Líh 

technický 
Vysoce hořlavý F kapalina 11 15 20 

3. 
Minerální 

olej 
---------- kapalina ------ 200 600 

4. 
Ředidlo 

C6000 

Vysoce hořlavý F 

Zdraví škodlivý Xn 
kapalina 11, 20 6 10 

5. 
Technický 

benzín 

Vysoce hořlavý F 

Zdraví škodlivý Xn 
kapalina 

11, 45, 

65 
150 200 
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3.3 Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a výčet a  

popis možných cest havarijního odtoku závadných látek  

 

3.3.1 Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami 

 

V tomto bodě je důležité popsat, jak je nakládáno se závadnými látkami. Dále je třeba 

charakterizovat místa a uvést výčet zařízení, ve kterých se s těmito látkami zachází. 

K seznamu zařízení se uvádí technické parametry jednotlivých zařízení.   

 

Technické parametry zařízení: 

• rozměry zařízení, 

• kapacita zařízení, 

• materiál z něhož je zařízení vyrobeno a 

• zabezpečení zařízení proti úniku závadné látky. 

 

 

3.3.2 Výčet a popis možných cest havarijního odtoku závadných látek 

 

Nejprve uvedeme výčet případů havarijních situací, ke kterým může dojít při nakládání 

se závadnými látkami  a následně popíšeme odtok odpadní vody, který doplníme technickou 

výkresovou dokumentací (situační plán).   

 

Při popisu odtoku odpadní vody postupujeme od jejího vzniku v zařízení až po výpust 

do povrchových vod, popřípadě do kanalizace pro veřejnou potřebu. Rovněž se popíše cesta 

odtoku srážkových vod dešťovou kanalizací a cesta odtoku splaškových vod splaškovou 

kanalizací.  

 

Situační plánem se rozumí grafické znázornění subjektů v uceleném území, kde se 

zakreslí: 

• možná místa vzniku havárie, 

• odtok srážkových vod dešťovou kanalizací, 

• odtok splaškových vod splaškovou kanalizací, 

• místa, kde jsou uloženy prostředky pro odstraňování havárie a 
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• místa, kde jsou uloženy prostředky pro první pomoc (lékárničky). 

 

Na vypracování plánu nejsou stanoveny žádné normy. Důležité je, aby byl situační 

nákres výstižný. Zpracujeme ho např. podle stavební dokumentace. Situační plán uvedeme 

jako přílohu k havarijnímu plánu.  

 

 

3.4. Výčet a popis opatření 

 

V tomto bodě se uvede výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních 

preventivních opatření a technických prostředků včetně jejich parametrů. Mezi opatření, která 

zabrání úniku závadných látek do okolního prostředí patří např. vlastní konstrukce zařízení, 

kde se nachází závadná látka nebo zakrytí manipulační plochy materiálem odolným proti 

průsaku závadných látek. Dále se uvedou technické prostředky, které předčistí odpadní vodu, 

než je svedena do kanalizace (např. odlučovače ropných látek nebo lapače tuků).  

 

Nesmíme zapomenout ani na výčet a popis organizačních preventivních opatření a 

technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků 

havárie. Zde se uvede přehled prostředků, které jsou určeny pro zneškodnění havárie, jejich 

umístění a osoba, která zodpovídá za jejich doplňování. Popřípadě uvedeme spojení na 

smluvního dodavatele těchto služeb, včetně způsobu jejich dodání.  

 

 

3.5 Popis postupu po vzniku havárie 

 

3.5.1 Bezprostřední odstraňování příčin havárie 

 

Při bezprostředním odstraňování příčin havárie je nezbytně nutné, aby první zásah 

provedla osoba nebo osoby, které havarijní stav zpozorovaly. První zásah směřuje zejména 

k zajištění požární bezpečnosti, tj. k vyloučení možnosti vzniku požáru nebo výbuchu 

zasaženého území, a to vypnutím elektrického proudu a vyloučením dalších možných ohnisek 
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požáru. Opatření, která vedou k bezprostřednímu odstraňování havárie můžeme rozdělit do 

dvou částí – okamžitá opatření a následná opatření. 

 

Mezi okamžitá opatření zahrnujeme: 

• vypnutí přívodu el. energie,  

• evakuaci osob z kontaminovaného prostoru, 

• hašení, v případě vzniku požáru, 

• zamezení dalšího úniku závadných látek, 

• utěsnění zjištěných míst úniku závadných látek, 

• odvětrání kontaminovaného prostoru, 

• zahájení prací směřujících k odstranění závadných látek a 

• ohlášení havárie odpovědným pracovníkům. 

 

Následná opatření spočívají zejména: 

• v kontrole zamezení úniku závadných látek, 

• ve vyhotovení záznamu o úniku závadných látek, 

• v řízení sanačních prací na zasaženém místě,   

• v pořízení fotodokumentace nebo videozáznamu a 

• v odebrání vzorků vody a zeminy ze zasaženého území. 

 

 

3.5.2 Hlášení havárie 

 

Osoba, která způsobí nebo zjistí havárii, je povinna ji neprodleně hlásit HZS ČR nebo 

jednotkám požární ochrany nebo PČR, případně správci povodí. Hlášení se provádí 

jakýmikoliv dostupnými spojovacími prostředky nebo osobně.  

 

Obsah hlášení o havárii: 

• jméno a příjmení hlásící osoby a její vztah k havárii, 

• místo, datum a čas zjištění havárie, čas vzniku havárie a příčinu havárie, jsou-li 

známy, označení původce havárie, je-li znám, 

• místo zasažené havárií, 
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• projevy havárie (např. zápach, neobvyklý výtok z kanalizace apod.), pokud je 

známo i druh a pravděpodobné množství uniklé závadné látky, 

• subjekt, kterému již byla havárie ohlášena a  

• bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie 

učiněna. 

 

O hlášení havárií se vede evidence,  která by měla být součástí přílohy havarijního 

plánu.  

 

 

3.5.3 Zneškodňování havárie a odstraňování následků havárie 

 

Po provedení bezprostředních opatření a ohlášení havárie je na řadě zneškodnění 

havárie. To je spojeno zejména s pracemi souvisejícími s odstraňováním závadných látek 

z postižených míst, popřípadě jejich ohrazení (norné stěny a jiné záchytné systémy) a 

zabránění vniknutí do kanalizací (utěsnění). Dále je možno využít sorbentů závadných látek, 

odtěžování kontaminované zeminy apod. 

 

Následuje proces odstraňování následků havárie, během kterého jsou prováděny práce 

obdobného charakteru jako v případě zneškodňování havárie, přičemž je kladen důraz 

zejména na odstraňování použitých sorpčních prostředků, kontaminovaných zařízení, která 

byla požita při zneškodňování havárie, ale také na odstraňování uhynulých ryb a jiných 

vodních živočichů. Při řešení havárie mohou vzniknout nebezpečné odpady (např. použité 

sorpční prostředky), které se odstraní prostřednictvím oprávněné osoby v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů [5].   

 

 

3.5.4. Vedení dokumentace o postupech použitých při zneškodňování a odstraňování 

následků havárie 

 

O každé havárii sepíše odpovědný pracovník zápis, ve kterém uvede: 

• místo a dobu vzniku havárie, 
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• příčinu havárie, 

• průběh havárie a provedená opatření, 

• opatření k vyloučení podobné havárie, 

• datum zápisu a podpis. 

 

Ke každému zápisu by měla být přiložená fotodokumentace nebo videozáznam. Zápis o 

havárii ve formě záznamu je nutno předat příslušnému vodoprávnímu úřadu.  

 

Záznam o havárii by měl být přílohou havarijního plánu. 

 

 

3.6 Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci  

 

Tento bod je velice důležitý z hlediska zachování zdraví a životů osob, které se 

vyskytují na místě havárie nebo v její blízkosti.  

 

Mezi základní zásady ochrany a bezpečnosti práce patří: 

• základní zásady první pomoci, 

• vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky, 

• základní bezpečnostní opatření, 

• základní protipožární opatření,  

• základní opatření při vzniku požáru a 

• preventivní opatření. 

 

Základní zásady první pomoci – zde se uvedou pokyny pro první pomoc pro případy, 

že dojde k požití závadné látky, zasažení očí závadnou látkou, styku závadné látky s kůží 

nebo dojde ke vdechnutí závadné látky. Tyto pokyny první pomoci pro jednotlivé závadné 

látky najdeme v příslušných bezpečnostních listech k těmto látkám. 

 

Vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky – 

zaměstnanci, kteří se nachází v místě havárie nebo v její blízkosti musí být vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky, které budou sloužit k ochraně dýchacích cest, ochraně 
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očí, ochraně těla a ochraně rukou. Výčet osobních ochranných pracovních prostředků pro 

ochranu před jednotlivými závadnými látkami jsou rovněž uvedeny v bezpečnostních listech 

k těmto látkám.  

 

Základní bezpečnostní opatření – mezi základní bezpečnostní opatření při likvidaci 

havárie závadných látek patří dodržování zákazů v místě havárie (např. zákaz jíst, pít a kouřit, 

zákaz vstupu nepovolaných osob apod.), zajištění rychlé evakuace osob, které se neúčastní 

likvidace havárie a udržování únikových cest a východů vždy průchodných a nezastavěných 

materiálem.  

 

Základní protipožární opatření – mezi základní protipožární opatření patří okamžité 

vypnutí zdroje el. energie v ohroženém prostoru, zákaz kouření a manipulace s otevřeným 

ohněm v místě, kde došlo k havárii a zajištění rychlého přísunu hasících prostředků podle 

rozsahu havárie.  

 

Základní opatření při vzniku požáru – pokud je zaměstnanec schopen začínající 

požár uhasit sám, je povinen provést hasební zásah dostupnými hasebními prostředky (např. 

vhodným hasícím přístrojem, pískem apod.). Pokud zaměstnanec není schopen začínající 

požár uhasit sám, je povinen provést hlášení na HZS ČR.  

 

Preventivní opatření – mezi preventivní opatření patří pravidelné školení zaměstnanců 

na úseku požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aktualizace dokumentů 

požární ochrany a pravidelné roční revize hasebních prostředků. 

 

 

3.7 Personální zajištění činností podle havarijního plánu a spojení na správní 

úřady 

 

3.7.1 Údaje o personálním zajištění činností dle havarijního plánu 

 

V tomto bodě se ustanoví havarijní četa v pracovní době a havarijní četa mimo pracovní 

dobu, ve dnech volna nebo v době dovolené. Přehledně se uvedou jména všech členů 
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jednotlivých havarijních čet, jejich funkce a telefonické spojení. Dále se zde uvede schéma 

řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Obrázek č. 2: Schéma řízení  při bezprostředním odstraňování příčin havárie 
 
 

3.7.2 Spojení na správní úřady 

 

V této části se uvedou adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící 

se zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty a další zainteresované právnické 

i fyzické osoby. Jedná se především o HZS ČR, jednotky požární ochrany zařazené do 

plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, PČR, správce povodí, v jehož územní 

působnosti se ucelené provozní území nachází, místně příslušný vodoprávní úřad, místně 

příslušný inspektorát ČIŽP, oddělení ochrany vod, zdravotnická záchranná služba, místně 

příslušný obecní, popřípadě městský úřad, místně příslušný krajský úřad, příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví, Český inspektorát lázní a zřídel v případě dotčení ochranných 

pásem přírodních léčivých zdrojů nebo zdrojů přírodních minerálních vod, správce vodního 

toku, v jehož povodí se ucelené provozní území nachází, vlastníka, popřípadě provozovatele 

kanalizace, pokud je zařízení či ucelené provozní území odkanalizováno a odběratele vody 

bezprostředně ohrožené následky havárie.    

 

Pro přehlednost uvádím výše zmíněné údaje na příkladu v tabulce č. 4. 

 

 
 

 
ŘÍDÍCÍ ZÁSAHU 

 
 

 
 

HAVARIJNÍ ČETA  
(v prodejní době) 

 
 

HAVARIJNÍ ČETA 
(v mimoprodejní době) 

 
Externí dodavatel 

 
(odstraňování odpadů) 
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Tabulka č. 4: Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se  

zneškodňování havárií 

 

Název orgánu (organizace) Adresa Kontaktní osoba Telefonické 
spojení 

IZS   112 

HZS ČR   150 

PČR   158 

ZZS   155 

Povodí Vltavy    

Magistrát hl. města Prahy    

ČIŽP Praha    

Hygienická stanice hl. m. Prahy    

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.    

 

 

Vysvětlivky: IZS – Integrovaný záchranný systém  

                    HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

                    PČR – Policie České republiky 

                    ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

                    ČIŽP – Česká inspekce životního prostředí 

                     

 

3.8 Plán školení a výcviku osob k plnění úkolů stanovených havarijním plánem  

 
 
Každý pracovník odpovědný za provoz a manipulaci se závadnými látkami musí být 

seznámen s havarijním plánem formou školení. Školení by se mělo provádět alespoň 1 x 

ročně.  

 

Členové havarijní čety by měli být seznámeni s rozsahem a místy skladování a 

nakládání se závadnými látkami, havarijním plánem a místy uložení a zpřístupnění 

materiálového vybavení pro zásah v případě úniku závadných látek. S těmito skutečnostmi by 

měli být členové havarijní čety alespoň 1 x ročně seznamováni a současně by měl být 

prováděn nácvik zásahu při modelovém úniku závadných látek.  
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Jako příklady námětů na cvičení členů havarijní čety uvádím: 

• únik ropných látek vzniklý technickou závadou nebo selháním obsluhy ve skladu 

či technologickém zařízení, při skládání či nakládání sudů na zpevněnou plochu 

v areálu firmy, 

• únik ropných látek vzniklý při skládání či nakládání sudů (jejich pádem) při 

přepravě, či dopravní nehodě v blízkosti vodního toku, 

• únik ropných látek při přepravě na veřejné komunikaci, 

• únik jiných chemických látek s nebezpečnými vlastnostmi apod. 

 

Náměty cvičení by se měly pravidelně obměňovat podle možných způsobů havarijního 

úniku v organizaci. O provedeném školení a výcviku se musí vést záznamy ve formě 

prezenční listiny, která bude obsahovat osnovu školení a cvičené problematiky. 

 

Prohlášení o seznámení s havarijním plánem by mělo být přílohou havarijního plánu. 

 

 

3.9      Údaje o umístění kopií havarijního plánu 
 
 

Kopie havarijního plánu by měly být umístěny především u zařízení, ve kterých se 

nakládá se závadnými látkami. Dále by měli mít přístup k havarijnímu plánu vedoucí 

provozovny, členové havarijní čety a osoba zajišťující plnění úkolů podle havarijního plánu.   

 
 
 

3.10  Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek 
 
 

V žádném havarijním plánu by neměl chybět popis kontrolního sytému, jeho funkce a 

provozu. Jedním ze způsobu kontroly úniku závadných látek je pravidelná senzorická 

kontrola těsnosti zařízení. Zpozorujeme-li trhliny nebo praskliny na povrchu zařízení, 

zaznamenáme tento stav do písemného protokolu o stavu zařízení. V protokolu by mělo být 

uvedeno datum kontroly, jméno osoby provádějící kontrolu, kontrolované zařízení, zjištěné 

závady a datum odstranění závad. Senzorická kontrola se provádí minimálně 1 x za 6 měsíců. 
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Dalšími způsoby kontroly jsou: 

• technické zjištění těsnosti zařízení, v němž je obsažena závadná látka, kterou 

provádí oprávněná firma,   

• zjišťování přítomnosti závadné látky v okolí zařízení, včetně horninového 

prostředí a povrchových a podzemních vod (odběr vzorků vody a půdy) a  

• měření množství závadné látky v zařízení se zjištěním dosažení nejvyšší hladiny 

závadné látky v zařízení.  

 

Podle typu závadné látky a zařízení se zvolí jeden z výše uvedených způsobů nebo jejich 

kombinace.  
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4. Vypracování na podmínky konkrétní organizace 
 
 

V souladu s metodickým postupem, jehož popis je uveden v předchozí kapitole, jsem 

vypracovala havarijní plán pro prodejní plochu velkoobchodního centra, který je přílohou č. 1.  

 

Havarijní plán byl zpracován na základě rozhodnutí vodoprávního úřadu, který po 

provedené kontrole velkoobchodního centra zjistil, že se na prodejní ploše vyskytují 

potravinářské oleje, motorové oleje a jiné závadné látky a zachází se s nimi ve větším rozsahu 

podle § 39 odst. 2 vodního zákona [1]. 

 

Zpracování havarijního plánu jsem konzultovala s pracovnicí Magistrátu hlavního města 

Prahy z odboru ochrany prostředí, která mi poskytla odborné rady a upozornila mě na některá 

úskalí této problematiky.  

 

Při zpracovávání konkrétního havarijního plánu jsem postupovala dle náležitostí plánu 

opatření pro případ havárie, které jsou stanoveny Ministerstvem životního prostředí ve 

vyhlášce č. 450/2005 Sb. [7].   

 

Do příloh havarijního plánu jsem uvedla dokumenty, které jsou jeho nezbytnou součástí. 

Jedná se o situační plán, evidenci hlášení o havárii, záznam o havárii, prohlášení o seznámení 

s havarijním plánem a seznam změn a doplňků. Situační plán jsem vytvořila na základě 

získané stavební dokumentace velkoobchodního centra, do které jsem zakreslila  místa, kde 

jsou uloženy prostředky pro odstraňování havárie a prostředky první pomoci a označila 

možná místa vzniku havárie.  

 

Havarijní plán byl předložen ke schválení na Magistrát hlavního města Prahy, odbor 

ochrany prostředí (oddělení vodního hospodářství) ve dvou vyhotoveních. Vodoprávní úřad 

plán schválil na dobu neurčitou s upozorněním, že jestli dojde k jakýmkoliv změnám (např. 

v technologii, personálním změnám apod.) musí být neprodleně provedena úprava havarijního 

plánu, tak aby byl i nadále platný a odpovídal skutečnosti.  
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Závěr 
 

 
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit metodický postup pro zpracování plánu 

opatření pro případy havárie způsobené únikem závadných látek a jeho následná aplikace na 

konkrétní organizaci. Nezbytným teoretickým základem pro zpracování metodického postupu 

se stala vyhláška č. 450/2005 Sb. [7], která mi sloužila jako vodítko při popisování 

jednotlivých bodů postupu.  

 

Při zpracovávání metodického postupu jsem rozvedla jednotlivé body tak, aby následné 

zpracování havarijního plánu bylo pro uživatele závadných látek co nejjednodušší.  

 

V rámci aplikace metodického postupu na konkrétní organizaci jsem se podrobně 

seznámila s problematikou nakládání se závadnými látkami a jejich možným únikem do 

okolního prostředí na konkrétním pracovišti velkoobchodního centra. Získané informace jsem 

poté zapracovala do havarijního plánu.  

 

Popsaný postup pro zpracování havarijního plánu je použitelný nejen pro objekt 

velkoobchodního centra, ale lze jej použít i pro další obdobné organizace, kde je zacházeno se 

závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo kdy je zacházení s nimi spojeno se zvýšeným 

nebezpečím pro vodní prostředí. Tento postup však nelze brát jako jediný a konečný, neboť 

s dalším rozvojem poznatků v této oblasti je potřeba neustále jej přizpůsobovat měnícím se 

podmínkám.  

 

V samotném závěru musím konstatovat, že dle statistik vodoprávních úřadů, havárií 

způsobených únikem závadných látek neustále přibývá. Úplně vyloučit havárii samozřejmě 

nelze, ale v technických možnostech a lidských silách je možné těmto haváriím v maximální 

možné míře předcházet. Jednou z možností je postupovat podle zpracovaného havarijního 

plánu, který nám pomůže lépe řešit případnou havárii a minimalizovat její následky.  
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