
Platí pro rozbory p ůd dle zákona 119/2005 Sb.  

Laboratoř s uděleným oprávněním  

Pro udělení oprávnění k provádění chemických rozborů půd dle §10 zák.č. 156/1998 
Sb. (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů je jednou z podmínek získání 
potvrzení o způsobilosti laboratoře k provádění vybraných analytických stanovení. 

 
 

AGRO CS a.s. , Říkov, 
Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ 

IČ 64829413 
 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2, 
jako věcně příslušný orgán podle § 10 odst.2 a 3 zák.č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech  
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění 
zákona č. 308/2000 Sb. . a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb.,  
o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě,  
 
pověřuje  
obchodní spole čnost AGRO CS a.s., Říkov , 
Česká Skalice - EKOAKVA LABORATOŘ, IČ 64829413  
 
provád ěním 
chemických rozbor ů vzork ů půd pro ú čely agrochemického zkoušení 
zemědělských p ůd a pro ú čely odb ěrů a analýzy vzork ů půdy na pozemcích 
určených k použití kal ů 
 
v tomto rozsahu:  stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné 
půdní reakce pH, stanovení As, Cd, Cr , Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou 
královskou a celkového obsahu Hg. 
Chemické rozbory vzorků půd smějí být prováděny jen v laboratoři („EKOAKVA 
LABORATOŘ“) jmenované společnosti v Říkově.  

Oprávnění uděleno dne 3.1.2002 

Kontakt: tel.: 491 457 161, e-mail: agrocs.lab@agroc s.cz  

AKREDITACE  I NA ROZBORY PLOD Ů  

 
 
 
 
 
 
 



Ceny za rozbor půdy a plodu (ovoce) 
Platné pro rok 2007 

 
OVOCE  
Dle zvláštního právního předpisu (zákon č.22/1997Sb. ) a nařízení vlády č.79/2007Sb. 
Odběr  ovoce  - provádí zákazník 
Četnost – 1x ročně - 1 vzorek na každých 20ha – min.hmotnost 1kg  
Rozbor  ovoce  - těžké kovy (Pb,Cd,Hg,Cr a AS)…………..….................1.448,-Kč bez DPH 
poštovné………………………………………………………………………..10,-Kč bez DPH 
Celková cena za rozbor ovoce, zpracování a zaslání protokolu ... 1.735,-Kč včetně 19%DPH  
 
 
PŮDA 
Dle zvláštního právního předpisu (vyhláška č.275/1998Sb.) a nařízení vlády č.79/2007Sb. 
Odběr půdy 
provádí osoba odborně způsobilá s osvědčením o akreditaci (laboratoř) 
Četnost 
 opakovaný odběr 1x za 5 let - 1 vzorek na každých 20ha   
nebo 
 jednorázový odběr před výsadbou nových sadů -1 vzorek z 1 půdního bloku 
 (1 vzorek  na 3 ha) 
Rozbor půdy  - těžké kovy  (Pb,Cd,Hg,Cr a AS ) 
při použití metody rozkladu lučavkou královskou……….........................1.045,-Kč bez DPH 
odběr  půdy …………………………………………………………..….... 150,-Kč bez DPH 
poštovné…………………………………………………………………….. 10,-Kč bez DPH 
Celková cena za odběr,rozbor, zpracování a zaslání protokolu ..1.434,-Kč včetně 19%DPH  
 
 
DOPRAVA  
doprava  dle ujetých kilometrů ……….………………………….…..1 km za 9,-Kč bez DPH 
Cena za 1 km  …………………………………….……….……10,71 Kč včetně 19% DPH 

 
Svozy vzorků 

Při svozu  se účtuje doprava  dle ujetých kilometrů rozpočtená na počet zákazníků. 
Bezplatný svoz je možno zajistit po dohodě s laboratoří. Dohoda záleží na vlastních 

svozových trasách a termínech laboratoře, popřípadě na počtu vzorků a  vzdálenosti sběrného 
místa. 

 
 

Bližší informace 
telefon:   491 457 148,    491 457 161 ,   fax:   491 452 687  ,  e-mail: agrocs.lab@agrocs.cz 

vedoucí laboratoře ing.Eva Vlčková 
 


