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KONTAKTY
Zkušební laboratoř, Útvar kontroly jakosti

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Kontaktní centrum: 840 111 111, 601 267 267

Kontaktní údaje jednotlivých pracovišť

STŘEDISKO LABORATOŘÍ LIBEREC

Pracoviště pitných vod
Sladovnická 1082, Liberec 30, Kontaktní pracovník: Iva Nováková

Tel.: 417 807 431, e-mail: iva.novakova@scvk.cz

Pracoviště odpadních vod
ul. Londýnská, Liberec

Kontaktní pracovník: Bc. Monika Vlachová
Tel.: 417 807 433

e-mail: monika.vlachova@scvk.cz

STŘEDISKO LABORATOŘÍ MOST 
(pitná voda, odpadní voda)

Dělnická  161, Most
Kontaktní pracovník: Pavel Broum, Ing. Barbora Charvátová

Tel.: 476 446 235, 476 446 230 - 231
e-mail: pavel.broum@scvk.cz, barbora.charvatova@scvk.cz

STŘEDISKO LABORATOŘÍ ÚSTÍ NAD LABEM

Pracoviště pitných vod Velké Žernoseky
Úpravna vody Velké Žernoseky

Kontaktní pracovník: Kateřina Chládková
Tel.: 417 807 659, e-mail: katerina.chladkova@scvk.cz

Pracoviště odpadních vod ČOV Neštěmice
Veslařská, Ústí nad Labem 16, 403 31
Kontaktní pracovník: Jana Krausová

Tel.: 417 807 003, e-mail: jana.krausova@scvk.cz

Pracoviště pitných vod Děčín-Bynov
U Kotelny 350, Děčín IX-Bynov, 405 05
Kontaktní pracovník: Jana Krutišová

Tel.: 412 544 230, e-mail: jana.krutisova@scvk.cz

Pracoviště odpadních vod ČOV Česká Lípa
Pod Holým Vrchem č.p. 3067, Česká Lípa, 470 01

Kontaktní pracovník: Barbora Bičíková
Tel.: 417 807 035, e-mail: barbora.bicikova@scvk.cz

STŘEDISKO LABORATOŘÍ SOKOLOV 
(pitná, odpadní voda)

Tovární ulice, ČOV Sokolov, 356 01 
Kontaktní pracovník: Ing. Kateřina Stinglová

Tel.: 352 304 325, 724 112 855, e-mail: katerina.stinglova@scvk.cz

Člen skupiny Severočeská voda

rozbor vody



Zkušební laboratoř „Útvar kontroly jakosti“ kromě jiných ak-

tivit zajišťuje na pracovištích pitných a odpadních vod také 

akreditované odběry a analýzy vod pro soukromé osoby 

i právnické subjekty. Laboratoř Útvaru kontroly jakosti Seve-

ročeských vodovodů a kanalizací, a.s., je držitelem osvědčení 

o akreditaci vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Ceny za laboratorní práce jsou určeny platným ceníkem spo-

lečnosti. Informace o cenách podá na požádání každé z uve-

dených pracovišť laboratoře. 

LABORATOŘ

Laboratoř provádí dle rozsahu akreditace mikrobiologické, 

biologické, chemické a fyzikální analýzy pitných vod, odpadních vod 

a vod ke koupání. Informace o aktuálním rozsahu akreditovaných 

činností lze získat na vyžádání v každé laboratoři nebo na interne-

tových stránkách společnosti www.scvk.cz.

OBJEDNÁVKY

Údaje v objednávkovém  formuláři  pro soukromé osoby i právnic-

ké subjekty je nutné vyplnit úplně a čitelně. Příslušný objednáv-

kový formulář je možné stáhnout z internetových stránek společ-

nosti nebo vyzvednout v příslušné laboratoři každý pracovní den 

od 7:00 do 15:00 hodin. 

POKYNY PRO ODBĚR VZORKU

Odběr vzorku je nutné předem zkonzultovat s odpovědným pra-

covníkem laboratoře, který má požadovanou kvalifi kaci pro odběry 

vzorků. 

Pokud odběr vzorku provede pracovník laboratoře, jedná se 

o akreditovaný odběr. 

Pokud si odběr provede zákazník sám, jedná se o odběr nea-

kreditovaný. Zákazník obdrží od laboratoře základní informace

ke správnému provedení odběru. Laboratoř v takovém případě ručí 

pouze za provedené analýzy.

Rozbory se provádějí pouze ze vzorků odebraných do vzorkovnic 

poskytnutých k tomuto účelu příslušnou laboratoří.  

Upozornění: časový úsek mezi odběrem a předáním vzorku do la-

boratoře by měl být co nejkratší. Do doby předání do laboratoře 

vzorek uchovejte v chladu a temnu.  

VÝSLEDKY STANOVENÍ

Protokol o zkoušce je laboratoří vystaven po ukončení všech analýz 

a zaslán zákazníkovi buď poštou nebo osobně předán v laboratoři 

– dle objednávky. 

PLATBA

Vystavení faktury za provedené práce provádí fakturační oddělení 

v Teplicích. Fakturu a protokol o zkoušce obdrží zákazník odděleně 

v průběhu několika dnů.


