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STÁTNÍ PODNIK DIAMO PODEPSAL NOVOU SMLOUVU  

NA DOKONČENÍ LIKVIDACE KALŮ Z LAGUN OSTRAMO 

Státní podnik DIAMO na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí 

a Ministerstva financí připravil řešení vzniklé situace v areálu lagun OSTRAMO tak, aby 

mohly práce na odstranění kalů plynule pokračovat a skončit v původním termínu.  

Vzhledem k tomu, že právní rozbor nedoporučil uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě, 

a s ohledem na vyvstalé změny v loňském roce, státní podnik DIAMO částečně odstoupil od 

Prováděcí smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Obě strany se zároveň 

dohodly na vypořádání dosud provedených prací.  

Dokončení odstranění staré ekologické zátěže – tzv. nadbilančních kalů - se státní podnik 

DIAMO rozhodl opětovně podrobit soutěži mezi účastníky rámcové smlouvy z roku 2015 

a vyhlásil tzv. „minitendr“. Vítěznou firmou, která nabídla dodržení termínu stanoveného 

v Rámcové smlouvě a nejnižší jednotkovou cenu, se stala opět firma AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. Státní podnik s ní uzavřel novou Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je 

dokončení likvidace nadbilančních kalů, která zahrnuje postupný odvoz zbylých zpracovaných 

kalů z areálu lagun a jejich energetické využití. 

Nová Prováděcí smlouva zaručuje, podobně jako předchozí, že bude dodržen konečný termín 

využití/odstranění kalů – prosinec 2020 i celkový objem využitých/odstraněných kalů 91 562 

tun. 
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DIAMO, státní podnik, se sídlem ve Stráži pod Ralskem je organizací, která realizuje zahlazování následků 

hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví v České republice. Provádí sanační a rekultivační 

práce, spravuje více než 6 000 dílčích environmentálních zátěží na celém území ČR. Státní podnik zajišťuje svou 

činnost v regionech prostřednictvím 4 odštěpných závodů: Těžba a úprava uranu ve Stráži pod Ralskem (TÚU), 

GEAM v Dolní Rožínce, Správa uranových ložisek v Příbrami (SUL) a ODRA v Ostravě. DIAMO, s. p., celkem 

k 31. 12. 2018 zaměstnával 2 216 lidí. 
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