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Obsah prezentace

▪ Státní podnik DIAMO

▪ Legislativní vymezení činnosti 

▪ Zdroje financování

▪ Dokumentace projektů

▪ Film



▪ vznikl rozhodnutím ministra paliv a energetiky ČSSR č. 10/1988 ze dne

23. 6. 1988, k 30. 4. 2022 zaměstnáno 3 532 osob

▪ název DIAMO odvozen od názvu sloučeniny DIuranát AMOnný (uranový
koncentrát)

▪ v roce 2022 tvoří DIAMO, s. p. 7 odštěpných závodů a ředitelství:

▪ o. z. Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem

▪ o. z. Správa uranových ložisek v Příbrami

▪ o. z. GEAM v Dolní Rožínce

▪ o. z. ODRA v Ostravě - Vítkovicích

▪ o. z. HBZS v Ostravě - Radvanicích

▪ o. z. DARKOV v Karviné

▪ o. z. Palivový kombinát Ústí v Chlumci

▪ ředitelství státního podniku ve Stráži pod Ralskem

Státní podnik DIAMO







▪ Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku

▪ Zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2022

▪ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech…

▪ UV č. 949/2020 – ZNHČ po OKD, a.s. (financování o. z. DARKOV)

▪ UV č. 655/2017 – finanční prostředky na řešení důsledků po chemické
těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem (financování o. z. TÚU v
letech 2018-2022)

▪ Zásady MPO (financování procesu ZNHČ vč. výplaty soc. dávek)

▪ Pokyn k úhradové dotaci (§ 33o odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb.)

▪ Vyhláška č. 560/2006 Sb. – oblast reprodukce majetku

▪ Akty hospodářského řízení ve s. p. DIAMO (řídicí postupy a směrnice)

Legislativní vymezení činnosti



Neutralizační a dekontaminační stanice – o. z. TÚU Stráž pod Ralskem



▪ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

▪ neinvestiční a investiční dotace s. p. DIAMO

▪ úhradová dotace

▪ správa skládek (správa, příprava a zajištění sanace skládek – Sanace lagun
OSTRAMO a Sanace území bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku)

▪ další projekty spolufinancované MPO

▪ Ministerstvo financí ČR

▪ nápravná opatření Laguny OSTRAMO

▪ Ministerstvo životního prostředí ČR

▪ Operační program Životní prostředí

▪ Ministerstvo kultury ČR

▪ péče o vyhlášené kulturní památky

▪ Ostatní zdroje (výnosy, TAČR, GAČR, EU, vysoké školy, úřad práce atd.)

Zdroje financování



Pořizování strojů a dopravních prostředků z investiční dotace – investiční podprogramy s. p. DIAMO na reprodukci majetku



Obnova kulturních památek v areálu Alexander – jáma č. 2 – Ostrava („hornické Versailles“)



Obnova kulturních památek v areálu Alexander – jáma č. 2 – Ostrava („hornické Versailles“)Sanace následků po chemické těžbě uranu – odkaliště Stráž pod Ralskem (o. z. TÚU)



▪ Technický a sociální projekt likvidace (TSPL) , popř. aktualizace TSPL

▪ činnost ZNHČ a finanční náročnost o. z. na období 5 let

▪ dokument schvalován MPO

▪ Roční program ZNHČ

▪ činnost a finanční náročnost o. z. v daném roce

▪ dokument schvalován MPO

▪ Rámcový projekt

▪ návrh prací vč. rozpočtu na akcích Sanace lagun OSTRAMO a Sanace území
bývalé obalovny živičných směsí v Milevsku

▪ dokument schvalován MPO

▪ Investiční záměry akcí vč. EDS formulářů

▪ Další typy dokumentací dle požadavků orgánů

Dokumentace projektů



Děkuji za pozornost.

Ohlubňový poval jámy č. 3 Dolu Hamr I, Hamr na Jezeře


