
Q 
Česká společnost pro jakost, z.s. 

~ertifikační orgán pro certifikaci systémů managementu č. 3081 akreditovaný 
Ceským institutem pro akreditaci, o.p.s. podle CSN EN ISO/IEC 17021-1 :2016 

na základě udělené akreditace vydává 
, 

CERTIFIKAT 
shody systému environmentálního managementu s požadavky 

v 

CSN EN ISO 14001 :2016 
organizaci 

DIAMO, státní podnik 
Stráž pod Ralskem , Máchova 201, PSČ 471 27 

IČ: 00002739 

Certifikovaný závod: 

odštěpný závod ODRA 
Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava 

úsek náměstka pro výrobu a ekologii 
odbor ostravských lagun 

Předmět certifikace: 

Inženýrská činnost v oblasti sanačních procesů 
Nakládání s kontaminovanými vodami 

Certifikovaná pracoviště jsou uvedena v příloze tohoto certifikátu, která je jeho nedílnou součástí. 

Registrační číslo certifikátu: 100000028/EMS/2022 
Datum prvotní certifikace: 17.01.2005 
Certifikační cyklus: 01.12.2020 - 30.11.2023 
Platnost od: 28.11.2022 
Vedoucí střediska pro certifikaci systémů managementu: 

Ing Eliška Michálk//4, /~4 
Certifikovaná organizace podléhá dozoru české společnosti pro jakost, z.s. 

V případě zjištění systémové neshody vůči požadavkům ČSN EN ISO 14001 :2016 
může být platnost certifikátu pozastavena nebo zrušena. 

Místo vydání: Novotného lávka 200/5, Staré Město, 11 O 00 Praha 



Q ČESKÁ 
SPOLEČNOST 
PRO JAKOST 

Tato příloha je nedílnou součástí certifikátu č. 100000028/EMS/2022 ze dne 28.11.2022 
vydaného dle ČSN EN ISO 14001 :2016 

DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem; IČ: 00002739 

Tato příloha upřesňuje seznam pracovišť, pro které je certifikát platný. 

Název Adresa Předmět certifikace 
DIAMO, s. p. Sirotčí 1145/7, Inženýrská činnost v oblasti 

1. odštěpný závod ODRA Vítkovice, sanačních procesů. 
úsek náměstka pro výrobu 703 00 Ostrava Nakládání s kontaminovanými 
a ekoloqii, odbor ostravských laqun vodami. 
DIAMO, s. p. Ostrava - Mariánské Inženýrská činnost v oblasti 2. odštěpný závod ODRA Hory sanačních procesů. areál laguny OSTRAMO 

DIAMO, s. p. Ostrava - Mariánské Nakládání s kontaminovanými 3. odštěpný závod ODRA 
areál laguny OSTRAMO - ČL V, OS Hory vodami. 

V případě prezentace certifikátu se musí prezentovat i tato příloha. 

Platnost od: 28.11.2022 
Vedoucí střediska pro certifikaci systémů managementu: Ing. Eliška Michálková 

/,lL)/41/ 

Certifikační cyklus: 01.12.2020 - 30.11.2023 
Platnost této přílohy závisí na platnosti výše uvedeného certifikátu. 

Strana 1 /1 


	Certifikat_EMS_priloha

