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Objednávka laboratorního vyšetření 

PATOLOGIE, HISTOLOGIE, CYTOLOGIE 

Odesílatel 
(veterinární lékař) 

adresa 

telefon e-mail

Plátce 

adresa 

IČO DIČ 

telefon e-mail

Majitel zvířete 

adresa 

telefon e-mail

CZ KÚ 

Druh zvířete 

 skot   koza  drůbež  ryby  kočka  plaz 

 ovce     prase  králík  kůň  pes   jiný 

plemeno  věk pohlaví    M   F 

počet vzorků 

anamnéza (zejména klinické příznaky onemocnění, délka trvání a výsledky předchozího laboratorního vyšetření) 

Druh vzorku 

 bioptát   krevní nátěr  mozkomíšní mok  orgány 

 aspirát   otiskový preparát  seškrab  jiný 

 kadáver   obsah žaludku  stěr  

Požadované vyšetření

 HISTOLOGIE  CYTOLOGIE  PITVA celého kadáveru  PITVA orgánů 

ÚDAJE LABORATOŘE 
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lokalizace léze 

(topografická i anatomická) 
      

tvar a vzhled léze        

vztah léze k okolí       

velikost léze (cm)       

doba růstu       

použitá fixační tekutina/barvení       

 

 
Další požadovaná vyšetření:  
 

 Bakteriologické    Mykologické   Virologické     Parazitologické   

 Toxikologické    jiné  

 

Výsledky zaslat

 majiteli e-mailem  majiteli poštou  odesílateli e-mailem   odesílateli poštou

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                     
_____________________             _________________________ 
       datum odběru               podpis, razítko 
 
Podpisem vyjadřuji  souhlas s Obchodními podmínkami pro poskytování laboratorních služeb v SVÚ Jihlava zveřejněnými na:  
https://www.svujihlava.cz/o_nas/ekonomicke-informace. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vámi požadovaná vyšetření mohou být analyzovaná subdodavatelsky (seznam schválených subdodavatelů a vyšetření je 

uveden na www.svujihlava.cz) 

 

https://www.svujihlava.cz/o_nas/ekonomicke-informace
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