
Zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná čIA podle čsx nx Iso/IEc 17025:2005
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská ostrava, 702 00 Ostrava

L 1393
PRoToKoL č. s91l712019

Zákazník: BETY - stavby, izolace a služby, s.r.o
náměstí Míru 2l
753 66 Hustopeče nad Bečvou

Císlo zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

čísto jednací :
Císlo spisu :

Spisový znak :

36634
15.10.2019 14:17
15.10.2019 - I 8.10.2019
zu/04994/20t0
s-zu/04994/2010
4.0.4

Vzorek číslo :
Datum odběru :

Název vzorku :

Místo odběru :

Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork. :

Způsob odběru :

Úč"l odbě",' 
'

117549
15.10.2019 Čas odběru : 12:35
pitná voda - KR
Hustopeče nad Bečvou, ZŠ, soc. zařízení
voda pitná
Stojanová Anna
soP VZ oV 00l (ČSN EN ISo 5667-l, ČsN pN ISo 5667-3; Čstt Iso 5667-5,
ČsN eN ISo 5667-14; ČsN EN ISo 19458)
bodoý vzorek
kontrolní

Výsledky zkoušení - m ikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
oočtv kolonií oři 36oC 0 KTJ/ml max 40 A soP ov s08 r

* Limit
Vyhláška 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č. 1

Odborná stanoviska
U předloženého vzorku jsou poŽadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.

Poznámka k odběru : odběr je předmětem akeditace, aktuální plán vzorkování azáznam o odběru je k dispozici
v laboratoři.

Upřesnění SoP
soP ov 908 (ČsN EN Iso 6222)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

tsl - analý4 provedeny pracovištěm olomouc (Wolkerova 6, 779 l l olomouc)

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouŠka

< výsledek pod mezí stanovitelnosti, > výsledek je vyšší neŽ uvedená hodnota

Výsledky se ýkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak neŽ celý.

Uvedené roďířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu roďíření k:2' coŽ odpovídá hladině

spolehlivosti přibliŽně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazateleje nejístota měření vyjádřenajako 95% konfidenění meze vyjadfující variabilitu Poissonova rozdělení'

nezohledňují vlivy odběrů vzorků'
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