
 

Ceny za rozbor půdy a plodů ovoce a zeleniny 
 

 

Platné pro rok 2020 

 

 

OVOCE  A ZELENINA 
 

Dle nařízení vlády č.75/2015 Sb. ve znění aktuálních předpisů 

Odběr ovoce a zeleniny – na požádání provádí náš vzorkař anebo může provést i zákazník  

Četnost – 1x ročně - 1 vzorek na každých započatých 20 ha – min. hmotnost 1kg 

 

Rozbor ovoce na těžké kovy - Pb, Cd, Hg, Cr a As metodou ICP-OES ............. 1.455,- Kč bez DPH 

 

Rozbor zeleniny na těžké kovy - Pb, Cd, Hg  metodou ICP-OES ......................... 790,- Kč bez DPH 

 

 

PŮDA 
 

Dle nařízení vlády č.75/2015 Sb. ve znění aktuálních předpisů 

Odběr půdy - provádí EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. z pověření Ústředním kontrolním a zkušebním 

ústavem zemědělským (viz níže)  

 

Četnost - nejpozději do konce čtvrtého roku 5.letého závazku ze všech dílů půdních bloků bez ohledu na 

výměru 

 

Rozbor půdy na těžké kovy  - Pb, Cd, Hg, Cr a As  metodou : 

ICP-OES při použití metody rozkladu lučavkou královskou ….....................    1.190,- Kč bez DPH 

 

Rozbor půdy na zjištění obsahu minerálního dusíku před každým výsevem nebo výsadbou  

podporovaného druhu zeleniny na dílu půdního bloku …..................................     385,- Kč bez DPH 

 

Odběr půdy …………………………………………………………..…..........     160,- Kč bez DPH 

 

 

DOPRAVA ….……………………..……………………………….…… 1 km za 10,-Kč bez DPH 

 

 

Svozy vzorků 

Při svozu se účtuje doprava dle ujetých kilometrů rozpočtená na počet zákazníků. Po domluvě se zákazníky 

bude odběr prováděn společně z jedné spádové oblasti. 

 

 

Bližší informace 

Telefon laboratoř : 465 613 364 

Telefon vzorkař   : 602 437 181 

Email: ekolab@zamberk.cz  

Jednatelka : ing. Veronika Římánková 

 

Odkazy na akreditaci ČIA zde. 

 

Webové stránky společnosti EKO-LAB Žamberk spol. s r.o. zde. 

 

 

 

 

https://www.cai.cz/?subjekt=1254-eko-lab-zamberk-spol-s-r-o
http://www.ekolab.zamberk.cz/akreditace


 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
 

 

 EKO – LAB Žamberk spol.s r.o. 
 

   zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č.1254 
 

    Zemědělská 1004 
 

    564 01 Žamberk 
 

    IČO: 13582488 
 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Hroznová 2, 656 06 Brno 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 pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 382/2001 
Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, 
 

opravňuje 
 

obchodní společnost EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.,  

sídlo: Žamberk, Zemědělská ul. 1004, IČ 13582488  
 

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: As, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn v extraktu lučavkou královskou a 
stanovení celkového obsahu Hg; 

stanovení P, Mg, K, Ca podle Mehlicha 3, stanovení výměnné půdní reakce pH. 
Stanovení půdního dusíku – amonného a dusičnanového, 

Oprávnění uděleno dne 29.11.2012 

Kontakt: tel. 465 613 340, e-mail: ekolab@zamberk.cz 

 
 
 

AKREDITACE ČIA  I  NA ODĚRY  A  ROZBORY  PLODŮ. 
 

mailto:ekolab@zamberk.cz


 
 
 


