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Dobrovolná dohoda
směřující k omezování zatížení životního prostředí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSŘÝ ÚŘAD
mezi „„ ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-

Moravskoslezským krajem (MSK) ......Q&A—žl..........??2.5?..........222.........
28. října 117 poř číslo.. :_„___EQK„„___„_ „list.odbd;
702 18 Ostrava
zastoupený Jarmilou Uvírovou, náměstkyní hejtmana

(dále též „kraj“)

za MSK jsou stanoveny kontaktní osoby:

a

Veolia Energie ČR, a. s. (Veolia)
28. října 3337/7
702 00 Ost
zastoupená
(dále též „

společné také „smluvní strany“

Účel dohody

Smluvní strany shodně konstatuji, že společnost Veolia vždy svědomitě a zodpovědně
plnila své povinnosti v oblasti životního prostředí, a to mnohdy nad rámec
legislativních povinností. Veolia vyrábí teplo a elektřinu kombinovaným způsobem.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVEI', kogenerace) výrazně zvyšuje účinnost
využití primárního paliva oproti oddělené výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně
a tepla ve výtopně. S úsporou primárního paliva je spojena úspora emisí
znečišťujících látek (oxidy dusíku, oxidy síry, prach) a emisí oxidu uhličitého.
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla tak přispívá také ke zlepšení životního
prostředí. Díky rozmístění po celém území republiky a dodávce elektřiny do nižších

1



napěťových hladin blíže spotřebitelům přispívá kombinovaná výroba elektřiny a tepla
také ke snižování ztrát elektřiny v přenosové soustavě a distribučních soustavách, což
má opět pozitivní vliv na snižování emisí a zlepšování životního prostředí. Teplo je
zákazníkům dodáváno prostřednictvím soustavy dálkového vytápění, což významně
přispívá kzlepšení imisní situace.
Dále se smluvní strany shodly, že emise vypouštěné ztepiárenských zdrojů Veolia
jsou dlouhodobě nižší, než stanovují právní předpisy ČR i EU a tím tato společnost
pozitivně přispívá kstavu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Společnost Veolia
investovala od roku 2013 do ekologizace svých provozů v Moravskoslezském kraji
částku přesahující 2,3 miliardy Kč.
Jako projev dobré vůle a pozitivního postoje společnosti Veolia a MSK kživotnímu
prostředí se smluvní strany dohodly na uzavření této dobrovolné dohody, jejichž
účelem je prohloubení spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřením
na omezování znečišťování ovzduší, včetně jeho následků.

Přísliby účastníků dohody

Veolia
1. závazek rozvíjet systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

suplatněním požadavků ČSN OHSAS 180012008 / ČSN EN ISO
45 001:2018;

2. závazek udržovat a rozvíjet vrámci trvání této dohody vplatnosti
certifikovaný environmentální systém řízení dle ČSN EN ISO 14001:2016
asystémhospodaření senergiídleČSNENISO500012012;

3. závazek investovat každoročně do ekologických a bezpečných řešení
vMoravskoslezském kraji v průměru za období 2019 až 2021 minimálně
340 mil. Kč; Výše investic souvisí s průběhem legislativního povolování
jednotlivých projektů a souvisejících záležitostí, vpřípadě komplikací
může dojít k změnám, které budou s předstihem oznámeny MSK;
Například se jedná o následující významné projekty Veolia:
> Ekologizace kotle K12 v Elektrárně Třebovice — ekologizace

stávajícího uhelného kotle pro plnění nových emisních norem;
> Ekologizace zdroje Teplárna Přívoz —rekonstrukce zdroje na čisté

spalování koksárenského a zemního plynu, ukončení spalování uhlí;
Výstavba špičkové plynové kotelny vTeplárně Karviná —částečná
náhrada odstavované Teplárny ČS. Armády v Karviné, spalující uhlí;
Výstavba multipalivového kotle vTeplárně Karviná — výstavba
nového zdroje se spoluspalováním TAP vyrobených
z nerecyklovatelných odpadů;

>> Plynofikace kotlů v Teplárně Frýdek-Místek—rekonstrukce uhelných
kotlů na spalování zemního plynu;
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> Rekonstrukce uhelného kotle vTepIárně Frýdek-Místek na čistě
spalování dřevní biomasy;

závazek zajišťovat každoročně údržbu zeleně a komunikací v areálech
společnosti vMoravskoslezském kraji včetně výsadby nové zeleně
ve výši minimálně 500 000 Kč;
závazek přispívat na ozdravné pobyty dětí ve výši minimálně 100 000 Kč
ročně po dobu trvání dobrovolné dohody. Způsob organizace
a podmínky těchto pobytů jsou ponechány na vůli Veolie. O způsobu
organizace těchto pobytů bude Veolia informovat MSK;
závazek finančně podporovat sportovní, kulturní a vzdělávací činnosti
na území Moravskoslezského kraje částkou přesahující 250 000 Kč
ročně po dobu trvání této dohody;
závazek koordinovat akce investic a oprav s jednotlivými městy tak, aby
probíhaly, je-li možno, v jednom termínu za podmínek vyhovující všem
stranám a zejména, aby minimalizovaly dopady na občany měst;
závazek spolupracovat se středními školami a vysokými školami
ve formě exkurzí, brigád, stáží, zadávání, vedení bakalářských
a diplomových prací;
závazek přednostně využívat odpady z Moravskoslezského kraje
na provoz nového kotle vKarviné nebo závazek v maximální možné
můe využívat zdrojových odpadů ve spádové oblasti připravovaného
zařízení na spoluspalování odpadů v Karviné, a to v souladu s principy
„soběstačnosti a blízkosti“ při respektování hierarchie nakládání
s odpady a podporou moderních technologií s environmentálně
přidanou hodnotou; závazek je platný v případě, že odpady jako vstupní
surovina pro výrobu tuhých alternativních paliv nebo dodávaná tuhá
alternativní paliva, budou odpovídat legislativním požadavkům,
technickým požadavkům zařízení Veolia;
závazek pořádat akce na podporu otevřené komunikace s veřejností,
např. pořádáním Dnů otevřených dveří, Setkání se zákazníky apod.,
min. jednou za dva roky.

závazek za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit
každý rok trvání této dohody minimální částku ve výši 12mil. Kč
na úklid pozemních komunikací v majetku kraje (silnice II. a III. třídy)
nad rámec zákonných požadavků, a to především voblastech se
zhoršenou kvalitou ovzduší, a to vždy vdobě, způsobem aformou,
které dle uvážení MSK umožní efektivní a účelné vynaložení těchto
prostředků a dostatečnou kontrolu nakládání s těmito prostředky;
závazek za účelem minimalizace následků zhoršené kvality ovzduší
na zdraví nejmenších dětí, realizovat vobdobí trvání této dohody
ozdravné pobyty dětí předškolního věku a žáků 1. stupně základních
škol zasažených nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Způsob organizace,
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10.

podmínky těchto ozdravných pobytů aňnanční alokace budou vždy
veřejně dostupné na webových stránkách MSK;
závazek za účelem zpřesnění informací o kvalitě ovzduší na území kraje,
vynaložit každý rok v rámci trvání této dohody minimální částku ve výši
2mil. Kč na podporu regionálního monitoringu kvality ovzduší nad
rámec celostátního monitoringu kvality ovzduší;
závazek za účelem zvýšení absorpční kapacity a zrychlení obměny
starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní zdroje
tepla vkraji, zapojit vobdobí trvání této dohody vlastní ňnanční
prostředky v rámci vyhlášené 3. výzvy MŽP na realizaci tzv. kotlíkových
dotací, a to formou navýšení podpory 0 7.500 Kč u všech předložených
a schválených projektů nepodnikajících fyzických osob. MSK bude dále
nad rámec vyhlášené výzvy MŽP administrovat případný příspěvek obcí,
zjednodušovat administrativní zátěž pro občany a zajišťovat podporu
žadatelům při podávání žádostí;
závazek za účelem zvýšení osvěty a podpory dobrovolnické činnosti,
pořádat nebo se zapojit do akcí typu „Ukliďme si kousek svého kraje“,
„Den čisté mobility“, „Den bez aut“, „Dny zdravřl, apod. v rámci trvání
této dohody;
závazek za účelem snížení negativních dopadů provozu sídla krajského
úřadu na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných služeb,
nadále udržovat v platnosti certiňkovaný systém environmentálního
řízení dle ČSN EN ISO 140012016 a nařízení EMAS a certifikovaný
systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016;
závazek zohledňovat ochranu investic Veolia realizovaných na základě
této dohody, pokud to neohrozí zajištění plnění cílů této dohody,
regionálních cílů, národních cílů a mezinárodních závazků České
republiky;
zapojovat společnost Veolia do pracovních skupin řešících problematiku
energetiky, životního prostředí a dekarbonizace kraje;
závazek podporovat vysokoúčinný systém centrálního zásobování
teplem na zařízení vmajetku MSK, jako ekologického způsobu vytápění
díky kombinované výrobě elektřiny a tepla, dodržujícího přísné
hygienické a ekologické normy a legislativu; závazek je platný
v případě, že tento způsob vytápění bude ekonomicky a zhlediska
emisních dopadů nebo energetické účinnosti minimálně srovnatelný
s jiným způsobem vytápění a pokud to neohrozí zajištění plnění cílů této
dohody, regionálních cílů, národních cílů a mezinárodních závazků
Českérepublilw;
plnění závazků MSK vyplývajících ztéto dohody je výkonem jeho
samostatné působnosti a nemá žádný vliv na výkon přenesené
působnosti (státní správy) krajským úřadem MSK uplatňovaný striktně
podle příslušných právních předpisů.



Závěrečná ustanovení

. Smluvní strany se zavazují ke vzájemnému posilování dobrých vztahů vedoucích
k budoucímu rozvoji spolupráce v oblasti péče o životní prostředí, ekologie,
bezpečnosti avztahů sveřejností.

. Pravidelné vyhodnocování proběhne jednou ročně za přecházející kalendářní rok
po osobním setkání odpovědného pracovníka smluvních stran vždy v první
polovině roku.

. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné oboustranné pozitivní publikaci (článek)
aktivit uskutečněných na základě této dohody, a to vždy následně po ročním
vyhodnocení dohody ve vlastním periodiku nebo jiném veřejném médiu.

. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze stran této dohody
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato
dohoda se uzavírá na dobu určitou do uplynutí dne 31. 12. 2021.

. Strany této dohody se dále dohodly, že přísliby (závazky) MSK uvedené vtéto
dohodě jsou bez omezení platné do konce roku 2020. Plnění těchto příslibů
(závazků) i v roce 2021 podléhá schválení Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje, kterému bude toto předloženo k rozhodnutí nejpozději do konce roku 2020.
O výsledku rozhodnutí bude společnost Veolia ze strany MSK bezodkladně
informována. V případě, že plnění těchto příslibů (závazků) na rok 2021 nebude
zastupitelstvem schváleno, zavazují se strany této dohody dále jednat.

. Strany této dohody se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv provede v souladu se zákonem MSK.

. Před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, lze tuto smlouvu ukončit
na základě písemné dohody podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

. Tato dohoda se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž MSK obdrží dva a Veolia
jeden stejnopis této dohody.

. Tato dohoda může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými ktomu
oprávněnými osobami za každou ze stran této dohody.

10.Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 73/6622 ze dne
4. 11. 2019.

V Ostravě dne 17. 1. 2020 v Ostravě dne 17. 1. 2020


