
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. 

 

 
ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. , 
594 01 Velké Meziříčí  
IČ 49446690 

 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem ědělský  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 společnost ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o. , 
se sídlem ve Velkém Meziříčí, Nad Kunšovcem 1405/2, PSČ 594 01, 
IČ: 49446690  
 
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.  

Oprávnění uděleno dne 22.1.2002 

Kontakt: tel.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviro eko.cz  

NENÍ AKREDITACE  NA ROZBORY VZORK Ů PLODŮ ! 

 
 
 
 
 
 



ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o. 
Laboratoř – Třebíčská 1540 
Nad Kunšovcem 1405/2 
594 01 Velké Meziříčí 
Tel./fax: 566 523444 
e-mail: laborator@enviroeko.cz                                          
IČO:         49446690                                                            
DIČ:    CZ49446690 
 
 

1) Půdy : 
a) Stanovení As,Cd,Cr,Hg,Pb  včetně homogenizace vzorku , rozkladu lučavkou  královskou 
a zaslání protokolu   
 - jednotková cena (za 1 vzorek)       1.005,- Kč            1.196,- Kč (včetně 19% DPH) 
b) Odběr vzorku půdy – (dle metodiky )  
 - jednotková cena (za 1 vzorek)       150,- Kč                178,- Kč (včetně 19% DPH) 
c) Doprava se účtuje podle skutečně najetých km, pokud se domluví více zájemců 
    v jedné spádové oblasti společně – km se rozpočítávají 
 - jednotková cena   9,- Kč za 1 km                                10,50 Kč (včetně 19% DPH) 
              
     2)  Ovoce   
    Stanovení As,Cd,Cr,Hg,Pb  včetně homogenizace, mineralizace a zaslání protokolu   
        - jednotková cena (za 1 vzorek)        1.090,- Kč      1.297,- Kč (včetně 19% DPH)    
     Při analýze většího počtu vzorků v rámci jedné zakázky (10 a více) se poskytují slevy  
     až  do výše 10 % z celkové ceny zakázky. 
 
Výsledná cena vynaložená na odběr a analýzu vzorku půdy by byla jen velice orientační, 
vzhledem k těžce odhadnutelným průměrným nákladům na dopravu  v kombinaci s počtem  
vzorků. Tuto cenu si každý žadatel může zkalkulovat na základě uvedených jednotkových cen. 
Ideální by bylo, kdyby o sobě žadatelé o dotaci v určitých spádových oblastech navzájem 
věděli a mohli se domluvit na společném odběru  v rámci jedné cesty.  
 
V oblasti analytiky půd a zemin splňuje laboratoř požadavky vyplývající z uváděných zákonů. 
Laboratoř firmy Enviro-ekoanalytika, s.r.o.  podléhá odbornému dozoru ÚKZÚZ Brno, vlastní 
potvrzení o způsobilosti zkušební laboratoře k odběru a  analýzám rostlinného materiálu, krmiv 
a půd. V zeminách má  stanovení uváděných těžkých  kovů  také akreditováno ČIA. 
Laboratoř nesplňuje požadavek akreditace na stanovení těžkých kovů v produktech. 
 
 
                                                                RNDr. Konečná R. 
                                                                   ved. laboratoře 
 
 
 
Ve Velkém Meziříčí 
24.07.2007 
 


