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společně také „smluvní strany"

Účel dohody

Účelem dobrovolné dohody je spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí
se zaměřením na omezování znečišťování ovzduší, včetně jeho následků.

Přísliby účastníků dohody vedoucí k naplňování jejího účelu:

TEVA

Závazky v oblasti péče o životní prostředí, ekologie a bezpečnosti
• závazek trvalého zlepšování oblasti ochrany životního prostředí a

snižování energetické náročnosti v rámci udržování environmentálního
systému řízení dle ČSN EN ISO 14001:2016;
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závazek rozvíjet systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s uplatněním požadavků dle standardu ČSN OHSAS 18001:2008;
závazek investovat do roku 2020, tedy do konce období platnosti této
dobrovolné dohody, minimálně 20 mil. Kč do ekologických a
bezpečnostních řešení v rámci investiční akce „nové kryogenní
jednotky", které budou znamenat zlepšení životního prostředí a budou
garantovat udržitelnost stávajících podmínek provozu;
závazek zajišťovat každoročně údržbu zeleně a komunikací v areálu
společnosti v hodnotě minimálně 0,5 mil. Kč, včetně výsadby nové
zeleně;
závazek udržení vysokého stupně regenerace rozpouštědel jejich
recyklací v min. výši 80 %, který tak představuje významný příspěvek
ke snižování spotřeby surovin;
závazek snižování spotřeby primární energie, zejména zemního plynu -
fosilního paliva v souladu s 5letým plánem energetiky a přidělenými
provozními a investičními prostředky;
závazek věnovat zvýšenou pozornost vzdělávání zaměstnanců v oblasti
životního prostředí, bezpečnosti a hygieny práce, včetně aktivit v rámci
„Týdne bezpečnosti a životního prostředí";
závazek nákupu 100 % zelené energie v roce 2019, a to podle
současných pravidel nákupu. Nákup bude prokázán certifikátem
dodavatele.

Závazky v oblasti posilování vztahů s mladou generací a akademickým
světem

• závazek týkající se podpory vzdělávání mladé generace, kdy
ve spolupráci s Masarykovou střední školou zemědělskou v Opavě
(MSŠZe) TEVA poskytne praxi minimálně 90 studentům studijního oboru
„Chemik operátor" ročně;

• závazek umožnit praxi na pracovištích společnosti TEVA také studentům
dalších vybraných středních škol, např. SPŠCH akademika Heyrovského
Ostrava, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická v Opavě
(OA a SOŠL), a to v minimálním počtu 5 studentů/rok;

• závazek spolupráce s klíčovými univerzitami: Farmaceutická fakulta UK
Hradec Králové, VŠCHT Praha, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc,
VUT Brno, které připravují studenty v oborech farmacie a chemie,
včetně finanční podpory vybraných aktivit dle aktuálních možností
TEVA;

• závazek aktivně podporovat SVOČ (studentská vědecká odborná
činnost) studentů vysokých škol a umožnit jim zpracovávat diplomové
práce na našich výrobních, laboratorních a výzkumných pracovištích;

• závazek aktivní účasti na vytváření curriculí (studijních osnov)
na vysokých školách za účelem hlubšího propojení průmyslu a
akademické sféry;



• závazek k udržení stávající úrovně a počtu exkurzí studentů v areálu
naší společnosti, a to nejméně 10 exkurzí každý rok;

• závazek k umožnění stáží studentů a pedagogických pracovníků:
organizace stáží studentů v počtu asi 30 ročně a stáží pedagogických
pracovníků dle potřeby. Organizace pravidelné, každoroční týdenní
stáže 4. ročníku studentů Farmaceutické fakulty UK v oboru
farmaceutická technologie;

• závazek podporovat každoročně nejlepší absolventy Farmaceutické
fakulty UK udílením ceny „Galéna z Pergamonu";

• závazek spolupracovat s městskou částí Komárov a se Základní a
mateřskou školou v Komárově v oblasti výchovy nejmladší generace
včetně finanční podpory vybraných aktivit dle aktuálních možností
TEVA;

• závazek podporovat aktivity center pro mládež v Opavě, jako například
bezprahové centrum ELIM, které se týkají práce s mladistvými a
vyplnění jejich volnočasových aktivit dle aktuálních možností TEVA.

Závazek v oblasti péče o bývalé zaměstnance
• závazek zorganizovat jednou ročně setkání s bývalými

zaměstnanci/seniory a seznamovat je s životem a perspektivami - jedná
se o obyvatele bezprostředního okolí areálu TEVA a regionu.

Závazky v oblasti péče o vztahy s veřejností:
• závazek spolupráce se Slezskou nemocnicí v Opavě s prioritním

zaměřením na péči o seniory včetně finanční podpory vybraných aktivit
dle aktuálních možností společnosti TEVA;

• závazek podporovat dárcovství krve a krevních derivátů ve spolupráci
s transfuzní stanicí v Opavě.

MSK
• závazek za účelem omezení resuspenze prachových částic, vynaložit

každý rok 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 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 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 MSK;

• závazek za účelem zpřesnění informací o kvalitě ovzduší na území kraje,
vynaložit každý rok v rámci trvání této dohody minimální částku ve výši



2 mil. 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 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. 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 zdraví", 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 certifikovaný systém environmentálního 
řízení dle ČSN EN ISO 14001:2005 a nařízení EMAS a certifikovaný 
systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016; 
plnění závazků MSK vyplývajících z této 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 

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

2. Pravidelné vyhodnocování proběhne jednou ročně za přecházející kalendářní rok 
po osobním setkání odpovědného pracovníka smluvních stran vždy v prvním pololetí. 

3. 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. 

4. 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. 



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

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

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

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

9. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou MSK zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje MSK použity. MSK při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

10. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada kraje svým usnesením č. 49/4355 ze dne
23. 10. 2018.

V Ostravě dne 27. 11.2018 V Ostravě dne 27. 11.2018

za rák, CSc. za TEVA
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