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Zákazník: AQUATIC spol.S r.o.
Zborovecká1599l60
678 01 Blansko
objednávka číslo:

ze dne I'7.9 '2020

Datum a časpříjmu:
Datum provedenía m|ýzy:
Datum odběru:
Odběr provedl:

30.II '2020 14:45
. 3.12.2020
30.|L'2020
30.l l.2020
zákazníkIng. oldňch Gottvald

Analyzovaný materiál: pitná voda

Č.vzorku
J0EJ0

Označenírzorku
Bukovinka č.ó7 - NtŠ

sPE-}]:ČsNEN lso l]]95
sPE 22:ČsNIso 7393-2.návod
finny

\ L/

výrok o 5hodě(hodnocen0:
Limitní hodnorypřevzaf! z whláŠkyč'25212004sb.
Způsobhodnoceníshody: V - vyhovuje limitu' NE - ne\,yhorujelimifu
PouŽitérozhodovacípravidlo: Při hodnoceni nebyla zohledněnanejistotaměření(NM)'
vyhláška č.25212004Sb.: DH. doporučenáhodnota.MH - mezníhodnota'NMH - nej\ryšŠí
mezníhodnota

Poznámka:
Výsledky analýz se vztahujína vzorek,jak byl přijat'
Informaceuvedenév označenivzorku by|y pÍevzatyod zákazníka,Zkušebnílaboratořza ně neneseodpovědnost.
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Nejis|ota něření (NýI) je delnoýána jako rc:šiřená ne]istata měření na hladÍně uýnannosÍi 95o%s koelcientem fo:Šíieník=2 a ne:ahrnuje
nejistoÍu odběru. Ňejistolaje y,jádřena ý souladu s E'4'1/l6' K hodhotán ýsledků pod spodní a nad homí me:í stanoýi|el]1os|i se nejistota
h}Íořmace

,,Akr,,ro:|išuje

standardní operačnípostup} (soP) ý ro:sahú akrcditace (Á)' postupy nino ro$ah akreditacejsou onačery) (N)'
ro'sahem al7editace jsou o:načery FR{, Zko šw ý ro:sahu akředitace proyedené yJiné laboraÍořijako

Zkoušlq s uplatněfiýn flexibilnin
s ubd odáy w j so\l o'načen! sA'

Výsledky zkoušekse ýkají pouze zkoušenýchpředmětůuvedenýchvýše.
Protokol nenahrazujejinédokumenty,např. správníhocharakteÍua státníhoodboméhodozoru.
Tento protokol můŽebýt reprodukovánpouze celý' jinakjen s písemnýmsouhlasemlabontoře'
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Protokol lystaven:
3.12.2020
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