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Příloha č. 24 
(Podle vyhlá�ky č. 450/2005 Sb.) 

Obsah havarijního plánu (podle vyhlá�ky č. 450/2005 Sb.) 
1.0 Základní údaje 

1.1 Vymezení pojmu havárie (zákon č. 254/2001 Sb., vyhlá�ka č. 450/2006 Sb.)  
1.2 Vymezení provozního území, pro které je havarijní plán zpracován 
1.3 Zpracovatel havarijního plánu 
1.4 Personální údaje u�ivatele závadných látek 
1.4.1 Statutární zástupce 
1.4.2 Osoby určené k zaji�tění plnění úkolů podle tohoto havarijního plánu 

2.0 Seznam závadných látek 
např. 

Látka Průměrné mno�ství Nejvy��í mno�ství Odkaz na přílohu 

   Příloha č. 1 - 
Identifikační údaje a vlastnosti, které jsou významné ve vztahu k ochraně povrchových a podzemních vod a 
k nakládání se závadnou látkou jako případným kontaminantem prostředí jsou uvedeny v příloze č. xxx.  
(pozn. Po�adované údaje jsou uvedeny v příloze č. 25). Bezpečnostní listy látek jsou uvedeny v příloze č. xxx. 

 

3.0 Seznam zařízení, ve kterých se zachází se závadnými látkami a jejich popis 
3.1 Seznam zařízení, technické parametry 
3.2 Popis kontrolního systému, jeho funkce a provozu a způsob vyhodnocování a evidence výsledků 

kontrol 
3.2.1 Plán zkou�ek těsnosti, kontrol a prověřování skladu 
3.2.2 Kontrolní systém pro zji�ťování úniku závadných látek 
3.3 Popis kanalizace zařízení a jejich technická výkresová dokumentace 
3.3.1 Odpadní vody vznikající v zařízení 
3.3.3 Srá�kové vody 

4.0 Výčet a popis mo�ných cest havarijního odtoku závadných látek a odtoku vod 
pou�itých k ha�ení a ohro�ení objektů 
4.1 Výčet a popis mo�ných cest havarijního odtoku 
4.1.1 Odtok závadných látek 
4.1.2 Odtok vod pou�itých k ha�ení 
4.2 Ohro�ení objektů odtokem závadných látek a vod pou�itých k ha�ení  
4.2.1 Objekty 
4.2.2 Horninové prostředí 
4.2.3 Podzemních zařízení 
4.2.4 Povrchové vody 
4.2.5 Podzemní vody 

5.0 Výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření  
5.1 Záchytné objekty 
5.2 Technologické a konstrukční preventivní opatření 

6.0 Organizační preventivní opatření a technické prostředky pro odstraňování příčin a 
následků havárie  
6.1 Organizačních preventivních opatření 
6.1.1 Preventivní opatření při stáčení ELTO  
6.1.2 Preventivní opatření při bě�ném provozu  
6.2 Technické prostředky vyu�itelné při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie (druh, 

mno�ství, účel) 
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6.3 Situace s vyznačením místa ulo�ení protihavarijních prostředků 

7.0 Popis postupu po vzniku havárie  
7.1. Bezprostřední odstraňování příčin havárie  
7.2. Hlá�ení havárie  
7.3 Zne�kodňování havárie  
7.4 Odstraňování následků havárie  
7.5 Vedení dokumentace o postupech pou�itých při zne�kodňování a odstraňování následků havárie 

8.0 Zásady ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci 
9.0 Personální zaji�tění činností podle havarijního plánu, schéma řízení při 

bezprostředním odstraňování příčin havárie 
9.1 Personální zaji�tění činností 
9.2 Schéma řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie 
9.3 Řízení při bezprostředním odstraňování příčin havárie pro doby omezené činnosti u�ivatele závadných 

látek, (zejména mimo pracovní dobu nebo v období dovolených) 

10.0 Adresy a telefonická spojení na správní úřady a subjekty účastnící se zne�kodňování 
havárie 

11.0 Postup předávání hlá�ení o vzniku havárie, obsah hlá�ení a způsob vedení záznamů o 
hlá�eních 

12.0 Zásady odstraňování odpadů, které mohou při zne�kodňování havárie vzniknout 
12.1 V�eobecné povinnosti 
12.2 Obecné pokyny pro shroma�ďování a nakládání s odpady 
12.3 Seznam odpadů, které mohou při havárii vzniknout a způsoby nakládání s nimi 

13.0 Kvalifikace a postupy, plány účelových �kolení a výcviku  
14.0 Umístění kopií havarijního plánu 
15.0 Způsobu vedení záznamů a fotodokumentace o opatřeních prováděných podle 

havarijního plánu, aktualizace havarijního plánu  
15.1 Způsobu vedení záznamů 
15.2 Aktualizace havarijního plánu 

 

Příklad příloh k havarijnímu plánu: 
 

Příloha č. 1 Identifikační údaje a vlastnosti závadných látek 
Příloha č. 2 Bezpečnostní list 
Příloha č. 3 Bezpečnostní karta: Topný olej 
Příloha č. 4 Pokyny pro případ nehody 
Příloha č. 5 Výpis z obchodního rejstříku 
Příloha č. 6 Mapové podklady � umístění zařízení 
Příloha č. 7 Situace � rozmístění závadných látek 
Příloha č. 8 Situace � umístění protihavarijních prostředků 
Příloha č. 9 Situace � de�ťová a spla�ková kanalizace 
Příloha č. 10 Identifikační listy nebezpečných odpadů: 

- 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blí�e 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy, zneči�těné nebezpečnými látkami 
sorbent, čistící tkanina, filtrační materiály 

- 13 07 01 Topný olej 
- 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami zneči�těné 

 


