
 

Ředitelka zkušebních laboratoří      mobil: +420 603 432 681      mrackova@aquatest.cz 

Obchodní manažer                           mobil: +420 739 245 361     damaskova@aquatest.cz 

Sekretariát, fakturace                       mobil: +420 739 652 424     sekret-lab@aquatest.cz 

  

AQUATEST a.s., zkušební laboratoře, se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00  Praha 5 

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189.  

IČ: 44794843  DIČ CZ44794843 

 

Pokyny k vyplnění Zakázkového listu 
 

Vážení zákazníci,  

 

Ke každému doručenému vzorku do laboratoře je nutné vyplnit tzv. Zakázkový list. Správně vyplněný Zakázkový 

list je nejefektivnější cestou, jak předat Vaše požadavky do laboratoře. Tímto způsobem bude zaručeno, že se vzorky 

bude nakládáno v souladu s Vašimi požadavky a výsledky budou doručeny správné osobě v požadované lhůtě. Tento 

návod Vám bude nápomocen ke správnému vyplnění.  

 

V Zakázkovém listu vyplňte: 

 

1. Vaše identifikační údaje (povinné) 

- Objednatel (na toho bude zakázka fakturována) 

- IČO (pokud nejste soukromá osoba) 

2. Informace o odběru vzorku (nepovinné) 

- Kdo vzorky odebral 

- Datum odběru vzorku 

3. Název zakázky (nepovinné) 

- Vyplňte, pokud máte z minulosti přiřazen z laboratoře název zakázky, jinak bude vyplněno laboratoří 

4. Sídlo objednatele (firma)/Bydliště u nepodnikatele (povinné) 

- Uveďte celou adresu včetně poštovního směrovacího čísla 

5. Vaše telefonní číslo (povinné) 

6. Název lokality, ve které byl vzorek odebrán (nepovinné) 

7. Číslo zakázky přiřadí laboratoř 

- Číslo bude vygenerováno naším systémem oproti Vaší objednávce 

8. Požadovaný termín výsledků (nepovinné) 

- Standardní dodání výsledků je do 10ti pracovních dní, pokud požadujete dodání výsledků dříve, vyplňte si 

do tohoto pole konkrétní datum, ke kterému požadujete doručit výsledky (bude vyhověno, pokud to 

dovoluje technologická lhůta dané zkoušky a kapacita laboratoře) 

9. Způsob předání výsledků (povinné) 

- Určete, jakým způsobem Vám bude doručen Protokol o výsledcích 

- Můžete si vybrat: poštou, e-mailem (vyplňte čitelně přesnou e-mailovou adresu) nebo osobně – specifikujte 

preferovaný způsob  

10. Podpis zakázkového listu (povinné) 

11. Archivace pevných vzorků - ANO/NE (nepovinné) 

12. Tabulka str. 2 + Průvodní list str. 3 (povinné) 

- Každý doručený vzorek musí být objednatelem označen (název/šarže…) 

- Uveďte množství vzorku, které do laboratoře předáváte 

- Vyberte požadovaný rozsah analýzy kanabinoidů (7001/7002). Doplňkové analýzy specifikujte (např. 

stanovení těžkých kovů, pesticidů, mikrobiologické analýzy apod.) 

- Zaškrtněte typ matrice, který do laboratoře předáváte 

 V případě rostlinného konopí specifikujte odrůdu a zároveň podepište tzv. Průvodní list na str. 3 

 V případě extraktu/tinktury podepište tzv. Průvodní list na str. 3 a předložte laboratoři Vaše 

Rozhodnutí o povolení (OPL) – stačí scan první strany 
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