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DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod ODRA 

Sirotčí 1145/7, Vítkovice 

703 00  Ostrava 

 

UPOZORNĚNÍ 
 
Zaměstnanci státního podniku DIAMO, odštěpného závodu GEAM; Slezských důlních děl a.s. 
a OKD, HBZS, a.s., kteří rozvázali pracovní poměr v důsledku snižování počtu zaměstnanců 
z důvodu restrukturalizace a organizačních změn, tj. výpovědí z důvodů uvedených v § 52 
písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou podle § 49 z týchž důvodů, a ke dni skončení 
pracovního poměru jejich pracovní poměr trval nepřetržitě nejméně 2 roky, mají nárok na 
přiznání příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů podle nařízení vlády č. 342/2016 Sb.  
 
O tento příspěvek si mohou požádat osobně prostřednictvím DIAMO, státní podnik, 
odštěpný závod ODRA.  
 
Žádost o tento příspěvek bude s oprávněnými osobami vyřizována:  
 

ve dnech: pondělí až čtvrtek 
06:00–10:30 hod., 11:00–14:00 hod. 

na odboru: Sociální centrum 

korespondenční adresa: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod ODRA 
Sirotčí 1145/7 
Vítkovice 
703 86  Ostrava 
(přízemí bývalého Dolu Jeremenko) 

kontakt: 596 703 344 nebo 596 703 389 
odra@diamo.cz; novakovad@diamo.cz  

 
Pro posouzení nároku na příspěvek musí žadatel předložit:  

 Vyplněný formulář žádosti o přiznání příspěvku.  

 Doklad o občanství a věku – občanský průkaz nebo cestovní doklad.  

 Doklad o ukončení pracovního poměru – výpověď z pracovního poměru podle § 52 
písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohoda o rozvázání pracovního poměru u určené 
těžební společnosti podle § 49 zákoníku práce z týchž důvodů.  

 Doklad o nepřetržitém trvání pracovního poměru, o průběhu a délce zaměstnání – 
potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru vystavené určenou těžební 
společností podle § 313 zákoníku práce (tzv. zápočtový list).  

 Potvrzení o převažujícím zařazení zaměstnance (důl, povrch) za dobu zaměstnání 
u určené těžební společnosti na základě počtu směn odpracovaných na stálém 
pracovišti v podzemí hlubinného dolu a o odpracované době v povrchových profesích.  

 Poživatel ZPH – potvrzení příslušného plátce o výplatě a výši zvláštního příspěvku 
horníkům.  

 Poživatel náhrady za ztrátu na výdělku – potvrzení příslušného plátce o výplatě a výši 
náhrady za ztrátu na výdělku. 


