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Z-34-08 ZÁKAZNÍCI Příjem vzorků 

 

OBJEDNÁVKA 
 

Celoroční 1  Jednorázová  Zaměstnanecký rozbor  
Zpracovatel: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

Tovární 1059/41 
779 00 Olomouc 

Číslo vzorku Sjednaný termín 1 

  

Zákazník: 
 
 
 
 

IČ:  
DIČ:  

Datum narození: 
(fyzické osoby) 

 

(název právnické / fyzické osoby, úplná adresa) Kontaktní osoba: 
Telefon:  Email: 
Zasílací adresa: 
(pokud je jiná) 
Odběr vzorku: (zakřížkujte) Vzorek před doručením do laboratoře uchovávejte v chladničce! 

zákazník - neakreditovaný  vzorkař laboratoře – akreditovaný / fakturovaný  
Předmět zkoušky: (zakřížkujte) 

PITNÁ VODA  SUROVÁ VODA  ODPADNÍ VODA  
malý zdroj  TECHNOLOGICKÁ VODA  TEKUTÝ KAL  

podzemní zdroj  PODZEMNÍ VODA  ODVODNĚNÝ KAL  
povrchový zdroj  POVRCHOVÁ VODA  KAPALNÝ ODPAD  

TEPLÁ VODA  BALENÁ VODA  PEVNÝ ODPAD  
veřejný zdroj  VODA KE KOUPÁNÍ  BIOODPAD  

individuální zdroj      
Rozsah rozboru / ukazatele: (zakřížkujte) 

studniční rozbor  úplný rozbor pitné vody   NL / CHSKCr / BSK5 / pH  
krácený rozbor pitné vody  viz protokol o odběru vzorku  N-NH4+ / Pc  

Jiné ukazatele: 

Způsob odběru: (zakřížkujte) 
Ruční prostý vzorek  A – 2 hod. směsný vzorek   B – 24 hod. směsný vzorek  

Četnost: 

Vzorek odeslat: do databáze PiVo  do databáze ČHMÚ  

Souhlasím se zasláním protokolu a daňového dokladu: 
emailem (zdarma)  

poštou (zpoplatněno)   
Souhlasím s opakovaným odběrem vzorku pro analýzu nadlimitních ukazatelů.  
Souhlasím s likvidací vzorku po ukončení doby zpracování podle zkušebního postupu / metody. X 
Souhlasím s externě poskytovanými laboratorními činnostmi v laboratořích akreditovaných ČIA. X 
Souhlasím s uplatněním flexibilního přístupu k rozsahu akreditace. X 
Souhlasím s uvedením výroku o shodě a uplatněním rozhodovacího pravidla sdílené riziko 
(jednoduchá přejímka), kdy zákazník a laboratoř sdílejí rizika spojená s chybným rozhodnutím. X 

Datum uzavření objednávky: Datum přezkoumání: 

Podpis zákazníka: Objednávku přezkoumal: 

Cena bude stanovena dle ceníku zpracovatele platného v době provedení laboratorních služeb nebo aktuální cenové nabídky. 
1 Počáteční termín realizace zakázky odpovídá datu odběru uvedenému v protokolu o odběru vzorku, při odběru vzorku 
zákazníkem datu předání do laboratoře. Zakázka je ukončena dnem vydání protokolu o zkouškách. 
Informace o tom, jakým způsobem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob naleznete 
v našich „Zásadách zpracování osobních údajů“ na adrese: www.smv.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju 
Kontakty na pracoviště zkušební laboratoře: (E) laboratore@smv.cz 
1. Laboratoř Olomouc, ČOV Olomouc, Dolní Novosadská, 779 00 Olomouc, (T) +420 585 432 967 
2. Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, (T) +420 582 337 441 
 


