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Stran celkem: 1

Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova- 215

339-Ol Chudenice

Objednávka ěíslo:

ze dne 17.l.2020

Analyzovaný materiál: surová voda
10.6.2020 14:30
Datum a čas příjínu:
Datum provedení analýzy: 10.6.2020

25.6.2020

Datum odběru:

10.6.2020

Odběr provedl:

Zákazník Oliberius, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

Č. vzorku

Označení vzorku

13977

Chudenice, vrt HV6, vz.č.20/589
č.vzorku:

Parametr
Antimon

Selen

jednotka
pg/l
!l),/l

Identifikace

13977

NM

19,4

20%

156

20%

zkušební metody SOP
ICPO3A:ČSNENÍSOl7294-l,ČSNENÍSOl7294-2 (l)
ICPO3A:ČSNENSOl7294-1,ČSNENlSOl7294-2 (l)

Poznárnka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.
Informace uvedené v označeni vzorlai byly prevzaty od zákaznika, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.

Číslice u označení zkušebn{ metody označuje pracoviště LAJ3TECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboratoř Bmo,
Polní 340/23, 639 00 Bmo; 2 - Zkušebnf laboratoř Paskov, Rudé Armády 637, 739 21 Paskov; 4 - Hygíenická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 0l Klatovy.
Nefrslota měření (NM) je defmována jako rozMřená nefistota měření na hladině vý=namnosti 95 % s koeficientem ro:šíření k=2 a ne=ahrnuje
nejistotu odběru. Nefrstota je vyjádřena v souladu s EA-4/1 6. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horrú me:í stanovitelnosti se nefystota
nevr:tahuje
Informace "r4kr" ro:lišuje standardrú operační postupy (SOP) v ro=sahu abeditace (Á), postupy mimo rozsah akreditace ýsou o:načeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním ro=sahem akreditace jsou o:načeny FRA. Zkoušky v ro:sahu abeditace provedené v ýiné laboratoři ýako
subdodávky jsou o:načeny SÁ.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozom.
Tento protokol může být reprodukován pouze celý, jinak jen s píseínným soumasem laboratoře.
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Stran celkem: l

Zákazník: Úřad městyse Chudenice
Kvapilova-215
339-Ol Chudenice
Objednávka číslo:

ze dne 17.l.2020

Analyzovaný materiál: surová voda
10.6.2020 14:30
Datum a Čas příjmu:
Datum provedení analýzy: 10.6.2020

25.6.2020

Datum odběru:

10.6.2020

Odběr provedl:

Zákazník Oliberius, Aquašumava s.r.o., osvědčení č. 505

«2. vzorku

Označení vzorku

13978

Chudenice, vit "U školy", vz.č.20/590
č.vzorku:

Parametr
Antimon

Selen

,iednotka

Identifikace

13978

NM

3,83

20%

1,59

20%

ug/l
!l),/l

zkušební metody SOP
ICPO3A:ČSNENISOI7294-l,ČSNENŇSOl7294-2 (l)
ICPO3A:ČSNENISO17294-l,ČSNENŇSOl7294-2 (l)

Poznámka:

Výsledky analýz se vztahují na vzorek, jak byl přijat.

Informace uvedené v označení vzorku byly převzaty od zákazníka, Zkušební laboratoř za ně nenese odpovědnost.
Číslice u označeríí zkušebííi metody označuje pracoviště LAJ3TECH s.r.o., na kterém byl parametr stanoven: l - Zkušební laboíatoř Bmo,
Polríi 340/23, 639 00 Brno; 2 - Zkušebn{ laboratoř Paskov, Rudé Amiády 63 7, 739 21 Paskov; 4 - Hygienická laboratoř Klatovy,
Pod Nemocnicí 683, 339 0l Klatovy.

Nejistota měřetú (NArí) je definována jako ro:šířená nefystota měřenf na hladině vý:namnosti 95 % s koeficientem ro=šířerú k-2 a ne=ahrnuje
nefrstotu odběru. Nefrstota je vyjádřena v souladu s EA-4/l 6. K hodnotám výsledků pod spodní a nad horrú mezí stanovitelnosti se nejistota
nevrtahuje

Informace 'Akr" ro:lišuje standardní operačrú postupy (SOP) v rozsahu akreditace (A), postupy mimo ro=sah akreditace jsou o=načeny (N).
Zkoušky s uplatněným flexibilním ro=sahem akreditace jsou o:načeny FRA. Zkoušky v rozsahu akredrtace provedené v jiné laboratoři jako
subdodávky jsou o=načeny SA.

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů uvedených výše.
Protokol nenahrazuje jiné dokumenty, např. správního charaktem a státního odborného dozom.
Tento protokol může být reprodukován pouz3el3jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.
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