Platí pro rozbory půd 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.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Partyzánské nám. 7,
702 00 OSTRAVA
Odbor hygienických laboratoří Frýdek - Místek
IČ 71009396
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno jako
věcně příslušný orgán podle § 10 odst. 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
pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách
použití upravených kalů na zemědělské půdě,
opravňuje
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě,
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, IČ 71009396
k provádění
chemických rozborů vzorků půd pro účely agrochemického zkoušení
zemědělských půd a pro účely odběrů a analýzy vzorků půdy na pozemcích
určených k použití kalů
v tomto rozsahu: stanovení As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, V, Zn v extraktu
lučavkou královskou;
stanovení celkového obsahu Hg;
stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha III, stanovení výměnné půdní reakce pH.
Chemické rozbory mohou být prováděny jen na pracovišti žadatele nazvaném
„Odbor hygienických laboratoří Frýdek-Místek, chemická laboratoř, Dobrá 240,
budova VÚHŽ, a.s., PSČ 739 51“.
Oprávnění uděleno dne 7.10.2003
Kontakt: tel.: 558 601 452, e-mail: tomas.ocelka@zuova.cz
AKREDITACE I NA ROZBORY PLODŮ

CENOVÁ NABÍDKA NA ODBĚR A ANALÝZU VZORKŮ
1) analýza a odběr vzorku půdy
Rozsah stanovení
Analýza půdy – Pb, Cd, Hg,Cr, As, mineralizace, sušina, předúprava vzorku
Akreditovaný odběr vzorku půdy
Vystavení protokolu o odběru půdy
Vystavení protokolu o zkoušce
Zaslání protokolů v elektronické podobě, konzultace k naměřeným datům
Celková cena bez DPH
DPH 19%
Celková cena s DPH za 1 vzorek
Doprava za 1 km

Cena dohodou / 1 vzorek
(bez DPH)
1.220,- Kč
250,- Kč
v ceně analýzy
v ceně analýzy
v ceně analýzy
1.470,- Kč
1.749,- Kč
10,- Kč

2) analýza vzorku ovoce
Cena dohodou / 1 vzorek
(bez DPH)
Analýza ovoce – Pb, Cd, Hg,Cr, As, mineralizace, sušina, předúprava vzorku
1.220,- Kč
Vystavení protokolu o odběru půdy
v ceně analýzy
Vystavení protokolu o zkoušce
v ceně analýzy
Zaslání protokolů v elektronické podobě, konzultace k naměřeným datům
v ceně analýzy
Celková cena bez DPH
1.200,- Kč
DPH 19%
Celková cena s DPH za 1 vzorek
1.428,- Kč
Rozsah stanovení

1. Vzorky budou zpracovány akreditovanými postupy.
2. Cena prací je stanovena dle platného Ceníku odborných výkonů ZÚ se sídlem v Ostravě
3. Ceny zahrnují zpracování vzorků, vystavení příslušných protokolů, včetně odběrových protokolů
a ostatní manipulaci se vzorky (příjem vzorků, likvidace vzorků, zaslání protokolů, okamžitou
informaci zákazníka o nevyhovujících výsledcích).

