VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY, a.s.
150 00 Praha 5, Křížová 472/47
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským v Praze, oddíl B, vložka 2382/01. Zápis byl proveden 1. ledna 1994
pod zn Firm. 40 990/93

OBJEDNÁVKA ROZBORŮ – fyzické osoby
Laboratoř VIS, a.s. akreditovaná ČIA pod číslem 1213

Vážení občané, v případě Vašeho zájmu o provedení rozboru vody Vás prosíme o úplné vyplnění,
podepsání a předání/odeslání objednávky na naší adresu (viz níže).
Objednatel:
Jméno:
Příjmení:
Adresa: ul., č.p.
obec
PSČ

Telefon:

………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..

Adresa odběru:
(není-li shodná
s adresou objednatele)

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Křížová 472/47
150 00 Praha 5
kontaktní osoba: Ing. Alena Otavková
RNDr. Miloš Drápala
Objednáváme u Vás (zaškrtněte prosím Váš výběr):

………………………..
………………………..
………………………..

Příjem vzorků:

tel.:
251 556 459, 602 389 347
e-mail: labor@vis-praha.cz

 základní rozbor pitné vody – sleva 100,- Kč při objednání obou rozborů …... 1.100,- Kč vč. DPH
(obsahuje základní mikrobiologický a chemický rozbor – viz níže)

 základní mikrobiologický rozbor pitné vody …………………………...……. ………600,- Kč vč. DPH
(zákl. mikrobiologický rozbor obsahuje E. coli, teplotní test, koliformní bakterie, kvasnou zkoušku, enterokoky
intestinální, kultivovatelné mikroorg. při 36°C a 22°C)

 základní chemický rozbor pitné vody ………………………………….………………. 600,- Kč vč. DPH
(základní chemický rozbor obsahuje konduktivitu, pH, CHSK Mn, amonné ionty, vápník a hořčík, železo, sírany,
chloridy, dusičnany, dusitany)

 základní rozbor odpadních vod z domovních ČOV …………..…………………... 500,- Kč vč. DPH
(rozbor obsahuje CHSKCr, BSK5, NL)

Pozn.: Podmínky odběru, uchování a doručení vzorků – viz druhá strana objednávky.
Objednatel obdrží: 1x originál protokolu rozboru vody
Termín dodání:

do cca 1 týdne od předání vzorku

Způsob úhrady (zaškrtněte prosím Váš výběr):
 hotově při osobním převzetí protokolu na adrese Křížová 472/47, Praha 5
 dobírkou při zaslání protokolu Českou poštou + 100,- Kč za poštovné a doběrečné)
 platba předem převodem na účet (variabilní symbol – číslo objednávky)
V ……………….. dne ……………
………………………..
podpis objednatele

tel.: 251 556 459, 602 389 347
fax.: 257 182 458

www.vis-praha.cz
labor@vis-praha.cz

IČ: 60 19 36 89
DIČ: CZ 60 19 36 89
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INFORMACE K ROZBORŮM – fyzické osoby
Pro zajištění reprezentativních výsledků je třeba provést odběr vzorku předepsaným způsobem, aby
nedošlo ke změně kvality vody při odběru a následném transportu vzorku do laboratoře.
A. PITNÁ VODA
Mikrobiologický rozbor
Pro mikrobiologický rozbor si zákazník musí vyzvednout sterilní skleněnou vzorkovnici v laboratoři
Vodohospodářských inženýrských služeb, a.s. každý pracovní den od 7 do 15 hodin.
Nejprve se naplní zábrusová sterilní 500 ml vzorkovnice pro mikrobiologický rozbor krytá alobalovou
fólií. Zátka se uchopí za fólii a mírným kroucením se vytáhne ze vzorkovnice, na hrdlo vzorkovnice ani
na vnitřní část zátky se nesmí sahat rukou. Vzorkovnice se nevyplachuje a naplní se cca 3 cm pod hrdlo
vodou a uzavře zátkou s fólií.
Chemický rozbor
Pro chemický rozbor se odběr provádí do PET lahve (minimálně 1 litrové) od přírodní neslazené vody.
Vzorkovnice (PET láhev) pro chemický rozbor vody se vypláchne vzorkovanou vodou a celá se naplní.
Místo a způsob odběru
Odběr se provádí na běžně užívaném odběrovém místě (kohoutek v kuchyni či koupelně). Před odběrem
se z kohoutku odstraní veškerá přídavná zařízení (sítka, perlátory, spořiče) a kohoutek se vydezinfikuje
(Savo), příp. opálí plamenem. Voda se důkladně odpustí (cca 5 minut). Provádí-li se odběr přímo ze
zdroje čerpadlem či ruční pumpou, musí se voda opět důkladně odčerpat.
B. ODPADNÍ VODA
Místo a způsob odběru
Odpadní voda z domácích čistíren odpadních vod se odebírá do PET lahve (minimálně 1 litrové), která se
nejdříve vypláchne vzorkem a poté naplní vzorkem po okraj a uzavře. Vzorek je nutné udržovat v chladu
kolem 5°C a odvézt, co nejdříve do laboratoře. Základním rozborem se stanovuje CHSKCr, BSK5 a
nerozpuštěné látky.
C. UCHOVÁNÍ A DORUČENÍ VZORKU
Vzorek musí být po odběru doručen co nejdříve, nejlépe ihned po odběru. Není-li to možné, uloží se
vzorkovnice do chladničky při teplotě kolem 5°C. Podobnou teplotu je nutné zajistit při transportu vzorku
do laboratoře. Celková doba mezi odběrem a doručením do laboratoře nesmí překročit 18 hodin.
S ohledem na zpracování vzorků, laboratoř přijímá vzorky:
- pitné vody
pondělí ÷ úterý
od 700 do 1300
- odpadní vody
úterý ÷ čtvrtek
od 700 do 1300
pátek
od 700 do 1000
D. DALŠÍ INFORMACE
Vlastní analytické práce trvají zhruba týden. Výsledkový protokol je možné si vyzvednout osobně a při té
příležitosti konzultovat naměřené výsledky s pracovníky laboratoře.
Standardní způsob úhrady je buď v hotovosti při osobním převzetí protokolu, zasláním poštou na dobírku,
nebo platbou předem převodem na účet.
Podle zákona o dani z přidané hodnoty je k cenám účtována DPH v příslušné výši.
E. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Adresa laboratoře:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Praha 5, Křížová 47/472
Telefon:
251 556 459, 602 389 347
e-mail:
labor@vis-praha.cz
číslo účtu:
71204-051/0100
tel.: 251 556 459, 602 389 347
fax.: 257 182 458

www.vis-praha.cz
labor@vis-praha.cz

IČ: 60 19 36 89
DIČ: CZ 60 19 36 89

