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OBJEDNÁVKA ROZBORU VODY 

Vodovody a kanalizace 

Kroměříž, a.s. 
Laboratoř pitných vod 

tel: 573 336 955 

lab.uv@vak-km.cz 

 

PŘÍJEM VZORKŮ V LABORATOŘI 
Vzorky s mikrobiologickým rozborem

Po - Čt  : 7.00 – 15.00 h!!! 

Ostatní vzorky

Po - Pá : 7.00 – 15.00 h

 

 odběratel je plátce DPH (uvést IČ i DIČ)

 odběratel není plátcem DPH

 odběratel není plátcem DPH, ale poskytnutou službu použije 

      ke své ekonomické činnosti (uvést IČ i DIČ)

 

Vyřizuje:

e-mail:

Datum dodání: ............................................  

Přijal a přezkoumal: ...................................  

 

 

 

 

  

Místo odběru:                                                    Zdroj:

Datum odběru:                                                  Hodina:

Odebral: 

matrice:            pitná          povrchová           podzemní            odpadní

                     pro stavební účely

Objednávám rozbor - prosíme, označte křížkem!

     - Rozbor pro individuální zásobování - chemický (minimální rozsah pro orientační

            hodnocení zdroje – zahrnuje tyto ukazatele: CHSKMn, amonné ionty, dusitany, dusičnany, 

            chloridy, tvrdost vody celková)

          - Mikrobiologický rozbor (zahrnuje tyto ukazatele: stanovení kultivovatelných

             mikroorganismů při 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia Coli)

          - Krácený rozbor dle Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb.                  - Odběr vzorku

         - Úplný Rozbor dle Vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb.

          - Jiný  rozsah (dle odběrového listu)

          - Jiný 

Souhlasím s cenou a se schválenými subdodavateli laboratoře.

                                                                          Podpis odběratele………………………………………….

Vyplňuje odběratel:
Jméno/Název firmy:

Adresa:

PSČ:

IČ:

Obec:

DIČ:

Vyplňuje laboratoř:

tel:
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Osobní údaje na dané objednávce jsou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, 

a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871,  e-mail: vak-km.cz, 

tel: 573 517 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů.

Správce zpracovává údaje na objednávkovém formuláři za účelem vykonání prací či objednaných 

činností.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Odmítnutí poskytnutí těchto údajů bude mít za následek 

nemožnost vykonání prací.

Údaje jsou zpracovávány po dobu deseti let od vykonání dané práce či činnosti.

Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u 

dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou 

Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o 

vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana ( ivana.stouracova@vak-

km.cz) a  Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz).

mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
mailto:tereza.andrýskova@vak-km.cz

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off


