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Ústrední kontrolní a zkušební ústav zemedelský v Brne
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laboratorní odbor, oddelení vývoje analytických metod
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potvrzuje, že laborator

AGRO es a.s., Ríkov, 552 03 Ceská Skalice - EKOAKV A LABORATOR
ICO 64829413

splnila požadavky ÚKZÚZ nutné pro prokázání své zpusobilosti k provádení
následujících analytických stanovení
Potvrzení C. 3/2001

Analýza kalu a sedimentu

Stanovení As, Cd, Cf, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Na, Ca, Mg, K, P, Fe, Mn, AI
po rozkladu lucavkou královskou.
Stanovení celkového obsahu Hg.
Stanovení celkového obsahu dusíku.

V Bme 9.5.2001
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BRN O
oddelení
vývojeanalytických
metod(OVAM)
656 06 Brno, Hroznová 2
693

Platnost potvrzení muže být omezena nebo zrušena v prípade nedodání výsledku v rámci pravidelných MPZ
ÚKZÚZ, pri zásadní zmene ve vybavení a personálním obsazení laboratore, pokud laborator nedosáhne
vyhovujících výsledku pri prubežné kontrole práce provádené ÚKZÚZ nebo poruší nekterou z podmínek pro
jeho získání.
Platnost potvrzení je možné overit v síti INTERNET www.zeus.cz
nebo na adrese ÚKZÚZ, LO ov AM, Hroznová 2, 656 06 Brno, tel. 05/43548220, fax 05/43210444
E-mail mpz@lo.zeus.cz

Podmínky pro získání potvrzení o zpusobilosti
1. Úcast nejméne ve dvou po sobe jdoucích periodách kruhových testu ÚKZÚZ.
Ukoncení úcasti v techto testech vede k pozastavení platnosti potvrzení a prípadne k
jeho zrušení.
2. Pozitivní závery auditu povereným pracovníkem ÚKZÚZ (audit se týká
technického vybavení laboratore, personálního obsazení, zajištení kontroly kvality a
dodržování platných analytických postupu).
3. Úspešné absolvování kontrolních analýz v nutném rozsahu.
4. Souhlas s namátkovými kontrolami laboratore v prubehu platnosti potvrzení.
5. Úhrada úcelne vynaložených nákladu spojených s vydáním tohoto potvrzení po
dohode s ÚKZÚZ.
6. Souhlas se zverejnením laboratore v aktuálním seznamu laboratorí, kterým bylo
toto potvrzení vydáno nebo v seznamu laboratorí s pozastavenou nebo zrušenou
platností potvrzení. Aktuální seznam laboratorí je uverejnen na serveru ústavu v síti
INTERNET ( www.zeus.cz).
7. Laborator se zavazuje neprodlene oznámit všechny významné zmeny týkající se
prístrojového vybavení a personálního obsazení laboratore.

