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Dne 2. 9. 2019 byla v pořadu Reportéři ČT odvysílána reportáž „Zlatý písek II“ reportéra Davida 
Havlíka týkající se kauzy lithium.  
Některé informace uvedené v této reportáži se nezakládají na pravdě a očerňují státní podnik 
DIAMO. 
 
DIAMO, státní podnik, provádí právní kroky k očištění svého jména.  
 
V roce 2008 DIAMO, s. p., obhospodařoval více než 6 000 starých zátěží a ve svém majetku 
měl tisíce pozemků. Od svého zakladatele MPO měl DIAMO, s. p., jasný úkol snažit se se 
všemi pozemky, které ke své činnosti nepotřeboval, nakládat v souladu se zákonem o státním 
podniku jako s majetkem nepotřebným.  

 
Prodej pozemků měly a mají na starosti odštěpné závody, do jejichž kompetence pozemky 
spadají. V případě Cínovce jde o odštěpný závod Správa uranových ložisek (SUL) Příbram. 
O. z. SUL Příbram nechal vyhotovit znalecký posudek, připravil podmínky pro obchodní 
veřejnou soutěž, které byly schváleny Dozorčí radou a MPO, a po jejich schválení vyhlásil 
obchodní veřejnou soutěž, vybral jejího vítěze a poté všechny potřebné materiály poslal na 
ředitelství s. p. DIAMO, kde byly všechny materiály prověřeny odbornými útvary, a následně 
byl celý případ předložen MPO ke schválení. Kupní smlouva byla podepsána až po schválení 
MPO. Vše bylo provedeno podle platných zákonů a předpisů.  
Je třeba zdůraznit, že lithium je kov, a ten, podle horního zákona, není ve vlastnictví majitele 
pozemku, ale je vždy majetkem státu. 
 
Proces schvalování prodeje byl následující: 
• 25. 6. 2007 vyhotovení znaleckého posudku panem Josefem Hubačem, 
• 14. 9. 2007 vydán souhlas Dozorčí rady s. p. DIAMO s prodejem formou obchodní 

veřejné soutěže, 
• 3. 10. 2007 vydán souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s vyhlášením 

obchodní veřejné soutěže, 
• 7. 11. 2007 byla jmenována hodnotící komise pro hodnocení nabídek podaných do 

soutěže, 
• 26. 11. 2007 proběhlo jednání hodnotící komise a vyhodnocení nabídek (do soutěže 

byly podány 4 nabídky, 1 byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek), 
• 19. 12. 2007 vydán souhlas MPO s výsledkem obchodní veřejné soutěže 

a s uzavřením smlouvy o prodeji s vítězem 1. kola, společností WILSEA Praha, 
• 12. 2. 2008 odeslána žádost s. p. DIAMO na MPO o souhlas s uzavřením smlouvy 

o prodeji s 2. zájemcem v pořadí z důvodu odstoupení společnosti WILSEA Praha od 
uzavření smlouvy, 

• 20. 2. 2008 vydán souhlas MPO s prodejem pozemků společnosti Cínovecká deponie, 
• 25. 3. 2008 – podpis kupní smlouvy se společností Cínovecká deponie, a.s. 

Reakce DIAMO, s. p., na reportáž „Zlatý písek II“ pořadu 
Reportéři ČT ze dne 2. 9. 2019  
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