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směřující k omezování zatížení životního prostředí,
kterou uzavřeli
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 00164801
v

na straně jedné (dále jen „MZP")

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
se sídlem Průmyslová 1000, Staré Město, 739 61 Třinec
IČO: 18050646
obchodní společnost zapsaná v oddílu B, vložce 146, obchodního rejstříku vedeného Krajským
soudem v Ostravě
na straně druhé (dále jen „TŽ")

Moravskoslezský kraj
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava
IČO: 70890692
na straně třetí (dále také jen „MS Kraj").

VZHLEDEM K TOMU, ZE
AJ

strany této dohody mají společný zájem na zlepšování životního prostředí, především na
dosažení a udržování co nejvyšší možné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, a jsou
připraveny mezi sebou spolupracovat k naplnění tohoto jejich zájmu,

B/

TŽ a MŽP mezi sebou dne 16. 5. 2014 uzavřely dobrovolnou dohodu směřující k omezování
zatížení životního prostředí, která pozbyla účinnosti uplynutím dne 31. 12.2017,

C/

strany této dohody považují dohodu mezi TŽ a MŽP, jak je uvedena pod písm. B/ výše,
s ohledem na výsledky dosažené jejím plněním, za významný nástroj, přispívající ke zlepšování
kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, by jsou si vědomy, že
(i)

na znečišování ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména polétavým prachem, se vedle
velkých zdrojů znečištění podílí i celá řada jiných zdrojů, např. domácnosti a doprava,
a z tohoto důvodu
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(ii) splněním závazků TŽ z této dohody nutně nemusí být dosaženo, aby imisní limity
v třineckém regionu byly plněny trvale po celou dobu,
D/

MŽP a MS Kraj považují za zvláš významné své závazky vůči obyvatelstvu v oblasti
zlepšování životního prostředí, v případě MŽP dané též úkoly, jejichž plnění je MŽP uloženo
vládou České republiky mimo jiné usnesením vlády ze dne 2. prosince 2015 č. 978, o Národním
programu snižování emisí České republiky, kterým bylo ministru životního prostředí uloženo
realizovat podpůrná opatření uvedená v tomto programu, včetně opatření CD2 (Uzavírání
dobrovolných dohod vedoucích ke snižování emisí a imisní zátěže), a z tohoto důvodu
(i)

MŽP má zájem na tom, aby bylo účastníkem dohody obdobné dohodě, jak je uvedena pod
písm. B/ výše, účinné v dalším období,

(ii) MS Kraj má zájem být vedle TŽ a MŽP účastníkem takové dohody,
E/

TŽ si uvědomuje dopady své činnosti na kvalitu ovzduší a také svou významnou roli při
utváření životních podmínek obyvatel a, by přijetí takových závazků jí neukládá právní předpis
ani rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci, má zájem na tom, aby byla účastníkem
dohody obdobné dohodě, jak je uvedena pod písm. B/ výše, účinné v dalším období, a to
s ohledem na vyspělost a společenskou odpovědnost TŽ, které jí vedou k tomu, že
(i)

v co nejvyšší možné míře, odpovídající jejím poměrům, využívá a nadále bude využívat
nejlepší dostupné techniky a vyvíjet činnosti kompenzující negativní vliv jejího provozu na
kvalitu ovzduší,

(ii) vynaložila a nadále má v úmyslu vynakládat značné finanční prostředky na opatření
zaměřená na eliminaci Či omezování negativních dopadů její činnosti na kvalitu ovzduší,
v důsledku čehož v období od roku 1996 došlo k významnému poklesu emisí tuhých
znečišujících látek („TZL") a prekurzorů polétavého prachu produkovaných zařízeními
TŽ,
(iii) má již v současné době, nad rámec požadavků platné právní úpravy, zaveden systém
environmentáíního řízení EMS (EN ISO 14001:2004),
TŽ, MŽP a MS Kraj přijímají závazky směřující k omezování zatížení životního prostředí, jak jsou
uvedeny dále, a k tomu uzavírají tuto dohodu:
I.
Základní ujednání
1.1.

Každé ze stran této dohody se ukládají povinnosti, jak jsou pro každou ze stran této dohody
stanoveny v kapitolách II. až IV. této dohody, a každá ze stran této dohody se zavazuje tyto své
povinnosti řádně plnit.

1.2.

Každá ze stran této dohody bude při plnění této dohody jednat v součinnosti s ostatními
stranami této dohody a v dobré víře se zřetelem ke smyslu a cílům této dohody.
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II.
Závazky TŽ
II.l.

TŽ se zavazuje v roce 2018 a v každém dalším roce trvání této dohody financovat částkou ve
výši 1,5 mil. Kč ozdravné pobyty dětí z oblastí města Třince a jeho okolí zasažených nejvyšší
mírou znečištění ovzduší. Způsob organizace a podmínky těchto pobytů jsou ponechány na
vůli TŽ. O způsobu organizace těchto pobytů bude TŽ informovat MŽP a MS Kraj.

H.2.

TŽ se zavazuje, za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit v roce 2018 a v
každém dalším roce trvání této dohody Částku ve výši 1 mil. Kč na úklid veřejně přístupných
komunikací v městě Třinci, a to vždy v době, způsobem a formou, které dle uvážení TŽ
umožní efektivní a účelné vynaložení těchto prostředků a dostatečnou kontrolu nakládání
s těmito prostředky.

11.3.

TŽ se zavazuje, za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit v roce 2018 a v
každém dalším roce trvání této dohody, nad rámec povinností vyplývajících z platných
integrovaných povolení, částku ve výši 2 mil. Kč na úklid neveřejných komunikací uvnitř
areálu TŽ, a to vždy v době, způsobem a formou, které dle uvážení TŽ umožní efektivní
a účelné vynaložení těchto prostředků a dostatečnou kontrolu nakládání s těmito prostředky.

11.4.

TŽ se zavazuje, s ohledem na skutečnost, že zeleň je účinnou bariérou šíření prašnosti
a prostředkem záchytu prachu, vynaložit v roce 2018 a v každém dalším roce trvání této
dohody částku ve výši alespoň 3 mil. Kč na údržbu a výsadbu zeleně, z toho částku ve výši
alespoň 0,5 mil. Kč na výsadbu nové zeleně, to vše v areálu TŽ v Třinci anebo v OstravěVítkovicích anebo v Bohumíně anebo v jejich okolí, a to vždy v době, způsobem a formou,
které dle uvážení TŽ umožní efektivní a účelné vynaložení těchto prostředků a dostatečnou
kontrolu nakládání s těmito prostředky.

ÍI.5.

TŽ se zavazuje aktivně podporovat rozvoj druhové diverzity živočichů v areálu TŽ v Třinci
a v okolí tohoto areálu a tak vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj jejich populací.

11.6.

TŽ se zavazuje, v zájmu ochrany významného krajinného prvku a biokoridoru řeky Olše,
provést v roce 2018 a v každém dalším roce trvání této dohody čištění koryta a příbřežních
pozemků od odpadů v celém úseku vodního toku Olše, který se nachází v areálu TŽ v Třinci,
včetně jejích přítoků v tomto areálu.

11.7.

TŽ se zavazuje, s cílem omezit fugitivní emise prachu, provést v době do dne 31. 12. 2020
instalaci zařízení pro centrální vysávání aglomerace č. 1 a přesýpací stanice č. 2.

11.8.

TŽ se zavazuje, s cílem omezit fugitivní emise prachu, provést v době do dne 31. 12. 2020
instalaci zařízení pro centrální vysávání aglomerace č. 2, přesýpací stanice č. 1 a třídírny rud.

11.9.

TŽ se zavazuje, s cílem omezit emise prachu, provést v době do dne 31. 12. 2020 odprášení
mlýnice strusky s dosažením výstupní hodnoty emisí z látkových filtrů do 10 rng.m"3 TZL při
vztažných podmínkách specifikovaných v příslušném platném povolení provozu zdroje.

11.10. TŽ se zavazuje, že bude nadále pokračovat v provádění provozních opatření na koksárenských
bateriích podle systému provádění pravidelné údržby komor koksárenských baterií
(odgrafítování, oxytermické svařování, injektáž do jemných prasklin), ledaže odchylná
opatření TŽ budou nezbytná k plnění povinnosti stanovené právním předpisem anebo
rozhodnutím či opatřením orgánu veřejné správy.
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11.11. TZ se zavazuje (nad rámec podmínky 5.4 stávajících integrovaných povolení platných pro
dále uvedená zařízení TŽ) provádět pravidelný úklid v alespoň šestiměsíčních intervalech
k omezení resuspenze prašných částic na provozech koksovny, aglomerací I a II, kyslíkové
konvertorové ocelárny a válcoven, a to v prostorách těchto provozů, ve kterých se manipuluje
se sypkými materiály.
11.12. TŽ se zavazuje aktivně vyhledávat a realizovat preventivní opatření směrující ke snižování
spotřeby vstupních surovin, materiálů a energie a snižování objemu produkce odpadu, to vše
s ohledem na ekonomickou rentabilitu a proveditelnost takových opatření.
11.13. TŽ se zavazuje, že bude nadále udržovat v platnosti certifikovaný systém environmentálního
řízení dle EMS (EN ISO 14001:2004), v rámci kterého bude každoročně zveřejňovat
informace (budou v témže roce ověřeny nezávislým auditorem dle požadavků EMS) o svém
vlivu na životní prostředí (environmentáiním profilu), zahrnující minimálně informace
o produkcí odpadů, emisích do ovzduší (TZL, SO2, NO x ), emisích skleníkových plynů (CO2),
vše vztaženo na roční výrobu oceli.
11.14. TŽ zajistí informování svých zaměstnanců o této dohodě a o jejich úlohách a odpovědností při
jejím naplňování a o významu a dopadech opatření TŽ dle této dohody na životní prostředí.
11.15. Vyhodnocení plnění emisních hodnot stanovených v čl. II.9. této dohody se provede
způsobem podle § 6 vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišování a jejím
zjišování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.
III.
Závazky MŽP
111.1.

MŽP se zavazuje provést efektivní a co nejrychlejší administraci všech projektů (včetně
případné notifíkace Evropskou komisí) podaných TŽ v rámci Operačního programu Životní
prostředí („OPŽP") a poskytne TŽ individuální konzultace za účelem přípravy a finalizace
všech projektů TŽ podaných v rámci OPŽP, a to při dodržení rovného přístupu ke všem
žadatelům.

111.2.

MŽP se zavazuje v rámci OPŽP 2014-2020 provést nastavení jasného harmonogramu výzev
a maximálně možnou eliminaci nadbytečných administrativních omezení v rámci výzev pro
podávání žádostí tak, aby bylo usnadněno čerpání podpory na straně žadatelů.

111.3.

Při prosazování ochrany ovzduší v rámci legislativních procesů se MŽP zavazuje zohledňovat
ochranu investic realizovaných na základě této dohody, pokud to neohrozí zajištění plnění cílů
této dohody, národních cílů a mezinárodních závazků České republiky.

111.4.

MŽP se zavazuje poskytnout TŽ maximální součinnost ve vztahu ke správním řízením s cílem
umožnit časově efektivní realizaci ekologických a investičních projektů navrhovaných ze
strany TŽ.

111.5.

MŽP se zavazuje poskytovat TŽ konzultace potřebné k plnění závazků TŽ podle této dohody.

111.6.

MŽP bude plnit své závazky z této dohody vždy v rámci vymezeném svými pravomocemi,
vyplývajícími z příslušných právních předpisů.
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IV.
Závazky MS Kraje
IV.l.

MS Kraj se zavazuje, za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit v roce 2018
a v každém dalším roce trvání této dohody minimální částku ve výši 12 mil. Kč na úklid
pozemních komunikací v majetku kraje (silnice II. a III. třídy) nad rámec zákonných
požadavků, a to především v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to vždy v době,
způsobem a formou, které dle uvážení kraje umožní efektivní a účelné vynaložení těchto
prostředků a dostatečnou kontrolu nakládání s těmito prostředky.

IV.2.

MS Kraj se zavazuje, za účelem minimalizace následků zhoršené kvality ovzduší na zdraví
nejmenších dětí, realizovat v období trvání této dohody ozdravné pobyty dětí předškolního
věku a žáků 1. stupně základních škol zasažených nejvyšší mírou znečištění ovzduší. Způsob
organizace, podmínky těchto ozdravných pobytů a finanční alokace budou vždy veřejně
dostupné na webových stránkách MS Kraje.

IV3.

MS Kraj se zavazuje, za účelem zpřesnění informací o kvalitě ovzduší na území kraje,
vynaložit v roce 2018 a v každém dalším roce trvání této dohody minimální částku ve výši
2 mil. Kč na podporu regionálního monitoringu kvality ovzduší nad rámec celostátního
monitoringu kvality ovzduší.

TV.4.

MS Kraj se zavazuje, za účelem zvýšení absorpční kapacity a zrychlení obměny starých
nevyhovujících kotlů na tuhá paliva z& nové nízkoemisní zdroje tepla v kraji, zapojit v období
trvání této dohody vlastní finanční prostředky v rámci vyhlášené 2. výzvy MŽP na realizaci
tzv. kotlíkových dotací, a to formou navýšení podpory o 7.500 Kč u všech předložených
a schválených projektů nepodnikajících fyzických osob. MS Kraj bude dáíe nad rámec
vyhlášené výzvy MŽP administrovat případný příspěvek obcí, zjednodušovat administrativní
zátěž pro občany a zajišovat podporu žadatelům při podávání žádostí.

IV.5.

MS Kraj se zavazuje, za účelem snížení negativních dopadů provozu sídla krajského úřadu
na životní prostředí a zlepšování kvality poskytovaných služeb, nadále udržovat v platnosti
certifikovaný systém environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005 a nařízení EMAS
a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

IV.6.

MS Kraj se zavazuje, za účelem zvýšení osvěty a podpory dobrovolnické činnosti, pořádat
nebo se zapojit do akcí typu „Ukliïme si kousek svého kraje", „Den čisté mobility", „Den bez
aut", „Dny zdraví" apod. v období trvání této dohody.

IV.7.

Plnění závazků MS Kraje vyplývajících z této dohody je výkonem jeho samostatné působnosti
a nemá žádný vliv na výkon přenesené působnosti (státní správy) krajským úřadem MS Kraje
uplatňovaný striktně podle příslušných právních předpisů.
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V.
Hodnocení plnění této dohody
V.l.

Strany této dohody vždy do dne 1. 3. následujícího kalendářního roku provedou hodnocení
plnění závazků stran této dohody za uplynulý kalendářní rok, v němž tato dohoda trvala.
Poprvé strany této dohody provedou takové hodnocení do dne 1. 3. 2019 za kalendářní rok
2018. Poslední hodnocení proběhne do dne 1. 3. 2021 za kalendářní rok 2020.

V.2.

Hodnocení podle čl. V.l. této dohody, spolu spřípadnými doporučeními pro další období
trvání této dohody, bude obsaženo v písemné zprávě, společně vypracované stranami této
dohody, která bude předložena vedení každé ze stran této dohody.
VI.
Publicita

VI.1.

Strany této dohody budou společně informovat veřejnost o uzavření této dohody a o tom, že
tato dohoda navazuje na dohodu, uzavřenou mezi TŽ a MŽP, jak je uvedena pod písm. B/
v úvodní části této dohody, a to tak, že každá ze stran této dohody zveřejní tiskovou zprávu
s obsahem odsouhlaseným všemi stranami této dohody a znění této dohody na své oficiální
internetové stránce.

VI.2.

Každá ze stran této dohody je oprávněna o uzavření této dohody informovat orgány státní
správy a samosprávy, jsou-li touto dohodou dotčeny.

VI.3.

Strany této dohody budou společně informovat veřejnost o každém hodnocení plnění této
dohody podle čl. V.l. této dohody, a to tak, že každá ze stran této dohody zveřejní tiskovou
zprávu o tomto hodnocení, po odsouhlasení znění této tiskové zprávy každou ze stran této
dohody, na své oficiální internetové stránce.
VII.
Závěrečná ujednání

VILI. Ve věcech této dohody, to je také ve věcech týkajících se plnění závazků příslušné strany této
dohody a hodnocení plnění této dohody podle kapitoly V. této dohody, vyjma jednání, kterým
se tato dohoda mění anebo zrušuje, je
VII. 1.1.

za MŽP oprávněna, vedle osoby zastávající post ministra životního prostředí,
jednat také osoba zastávající post ředitele odboru ochrany ovzduší a/nebo osoba
zastávající post ředitele odboru finančních a dobrovolných nástrojů a/nebo jiná
osoba, kterou MŽP písemně oznámí ostatním stranám této dohody nebo ji
k takovému jednání prokazatelně zmocní, a to každá z těchto osob samostatně,

VIL 1.2.

za TŽ oprávněna, vedle každého člena představenstva TŽ, jednat také osoba
zastávající post vedoucího odboru TŽ Ochrana životního prostředí a/nebo osoba
zastávající post vedoucího odboru TŽ Rozvoj a investice a/nebo jiná osoba, kterou
TŽ písemně oznámí ostatním stranám této dohody nebo ji k takovému jednání
prokazatelně zmocní, a to každá z těchto osob samostatně,
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VILI.3.

za MS Kraj oprávněna, vedle hejtmana Moravskoslezského kraje, jednat také osoba
zastávající post náměstka hejtmana pro životní prostředí a/nebo osoba zastávající
post vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství anebo jiná osoba, kterou
MS Kraj písemně oznámí ostatním stranám této dohody nebojí k takovému jednání
prokazatelně zmocní, a to každá z těchto osob samostatně.

VII.2. Touto dohodou nejsou dotčena ustanovení právního řádu České republiky a Evropské unie,
wČQtně právních předpisů upravujících standardy kvality ovzduší a ustanovení zvláštních
právních předpisů týkajících se ochrany ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence.
VII.3. 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., o zvláštních 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. 12.2020.
Strany této dohody se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv provede v souladu se zákonem MS Kraj.
VII.4. Poruší-li kterákoliv ze stran této dohody svůj závazek z této dohody, a nebude-li porušený
závazek dodatečně splněn ani v dodatečné 6 měsíční lhůtě od doručení písemné výzvy
kterékoliv z ostatních stran této dohody porušující straně této dohody, nebo nedosáhne-li
porušující strana této dohody v této lhůtě stavu, jako by porušený závazek byl splněn, nebo
nenapraví-li porušující strana této dohody toto porušení v této lhůtě jinak, je každá z ostatních
stran této dohody oprávněna od této dohody odstoupit.
V takovém případě účinky této dohody ve vztahu k této straně této dohody zanikají
okamžikem doručení písemného odstoupení od této dohody každé z ostatních stran této
dohody.
VII.5. Odstoupí-lí pouze jedna z oprávněných stran podle čl. VII.4. této dohody, je tato dohoda ve
vztahu ke zbývajícím stranám této dohody nadále účinná.
VII.6. Tato dohoda se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž jeden náleží každé ze stran této dohody.
VIL7. Tato dohoda může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými k tomu oprávněnými
osobami za každou ze stran této dohody.
VÍI.8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O schválení financování závazků Moravskoslezského kraje, které budou obsahem
dobrovolných dohod ve věci zlepšování kvality ovzduší s vybranými provozovateli z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na léta 2018 - 2020, a o vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu
Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech na financování těchto závazků rozhodlo
zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/482 ze dne 14. 9. 2017.
O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 21/1913 ze dne 26. 9. 2017.

Česká republika - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - Moravskoslezský kraj
Dohoda směřující k omezování zatížení životního prostředí

str. 7 z 8

1$JU

V

Mgr. Richard Brabec
ministr
za Českou republiku Ministerstvo životního prostředí

dne

.04, 2G18

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
y^^\^
hejtman
f
/^-^'"'^
za Moravskoslezský kraj /~
rf£

V

24,04,
dne

Ing. Jan C
předseda představenstva
za TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Ing. Ceslav Marek
první místopředseda představenstva
za TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Česká republika - TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. - Moravskoslezský kraj
Dohoda směřující komezování zatížení životního prostředí
str. 8 z

\Cy*.

