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CESKA SPOLECNOST PRO JAKOST, z.s.
Certifikační orgán certifikující systémy managementu č. 3081 akreditovaný
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

na základě

udělené

akreditace vydává

shody systému managementu kvality s požadavky

ČSN EN ISO 9001:2016
společnosti

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

certifikace:

Sanační

a likvidační činnosti včetně podpůrných a řídících procesů
Činnosti podléhající zákonu č. 263/2016 Sb. a vyhlášce č. 408/2016 Sb.
Výroba a odbyt uranového koncentrátu včetně podpůrných a řídících procesů
Vnitřní organ izační jednotky státního podn iku spadající do ce1tifikace j sou uvedeny v
certifikátu, která je jeho nedílnou součástí.

Registrační číslo ce1tifikátu: I 00000028/QMS/2018
Datum prvotní certifikace: 22.07.2002
Certifikačn í cyklus: 22. 10.2018 - 21. 10.202 1
Platnost od: 22. l0 .20 18

Certifikovaná organizace podléhá dozoru České společnosti pro jakost, z.s.
V pi'fpadě zj ištění závažné neshody vOči požadavkllm ČSN EN ISO 900I :20 16
mllže být platnost certifi kátu pozastavena nebo zrušena.
Místo vydáni: Novotného lávka 200/5, Staré

Město ,

110 00 Praha

příloze

tohoto

Q

ČESKÁ
SPOLEČNOST

PRO JAKOST

Tato přílohaje nedílnou

součástí

certifikátu

č.

100000028/QMS/20 18 ze dne 22.10.2018

vydaného dle ČSN EN ISO 9001:2016

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

Tato

příloha upřesfmje

seznam pracovišť, pro které je certifikát platný.
Předmět certifikace

Název

Adresa

I.

DIAMO, státní
podnik, ředitelství
státního podniku

Máchova 20 I,
47 1 27 Stráž pod Ralskem

2.

DIAMO, státní
podnik, odštěpný
závod GEAM

3.

DIAMO, státní
podnik, odštěpný
závod ODRA

Sirotčí 1145/7, Vítkovice,
703 00 Ostrava

4.

DIAMO, státní
podnik, odštěpný
závod Správa
uranových ložisek

28. říj na 184, Příbram VII,
261 01 Příbram

5

DIAMO, státní
podnik, odštěpný
závod Těžba a
úprava uranu

Pod Vinicí 84,
47 1 27 Stráž pod Ralskem

č. p.

86,
592 5 1 Dolní Rožínka

Sanačn í a l i kvidačn í činnosti včetně podpúrných
a řídících procesú
Č innost i podléhající zákonu č . 263/20 16 Sb.
a vyhlášce č.408/20 16 Sb.
Sanační a l ikvidační č innost i včetně podpúrných
a řídících proces ů
Č innosti podléhající zákonu č. 263 /2016 Sb.
a vyhlášce č . 408/2016 Sb.
Výroba a odbyt uranového konce ntrátu včetně
podpůrných a řídíc ích procesú
Sanační a likv idační či n nosti včetně podpůrných
a řídících procesů
Č innosti pod lé haj ící zákonu č.263/2 0 1 6 Sb.
a vyh lášce č. 408/2016 Sb.
Sanač n í a l i kvidační činnosti včetně podpúrných
a řídících procesů
Č innosti podléhající zákonu č. 263/2016 Sb.
a vyhlášce č.408/2 016 Sb.
Výroba a odbyt uranového koncentrátu včetně
podpůrných a řídíc ích procesú
Sanační a li kvidačn í č i nnosti včetně podpůrných
a řídíc ích procesů
Č innosti pod léhající zákonu č. 263/20 1 6 S b.
a vyhlášce č.408/20 1 6 Sb.
Výroba a odbyt uranového koncentrátu včetně
podpúrných a řídících procesú

V případě prezentace certifikátu se musí prezentovat i tato

příloha.

Platnost od: 22.10.20 18
Vedoucí

střediska pro certifikaci systémů~
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Certifikačn í

cyklus: 22.10.2018 - 21. 10.2021
Platnost této přílohy závisí na platnosti výše uvedeného certifikátu.
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