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PRoToKoL o ZKouŠcB č. P6G69

MAJITEL VZORKU : AGARICUS s.r.o.

Pod Továrnou 587
33í 51 Kaznějov

Zakáaka: 34lP
odběr : majite|em (N - neakreditovaný odběr rzorku)
Doručeno: poŠtou
Platba: hradí majitel
Přijato dne : 6'1,2021 Ukončení ana|ýzdne: 15.1.2021

PoŽadované vyšeťení : chemické

Seznam vzorkú
cislo vz. 9znaceni a popas vzorku

P 6 6 Zampiony bí|é, vzorek č.1
P 6 7 Zampionv bí|é, vzorek č.2
P 6 8 Zamoionv bí|é. vzorek č'3
P69 Zampionv bí|é' vzorek č.4

Výs|edky vyšetření

Poznámky ke vzorkům :

P 66 Vyhirvuje v rámci nejistoty metody.

l slozKy
(odpovÍdá |no. Jiři Pavelka) P66

Parametr Jednotka Hodnota xn.o/o HodnocenÍ dle:
ýiÍ ll2 Frooka|ciferol ldl1ofto 23 9 *?5o/" Prováděcí neřizéní komise íEU) 2o2011559 zeY

9rganrcKe srozKy
(odpovídá |nq. Jiří Pavelka) P67

Parametr Jednotka Hodnota !n.o/o Hodnocení dle:
'|rt Ď2 Froakalciferol |rnlíooa 25.4 *25o/o Prováděcí nařízení komise (EU) 2020t1559 zeY

B SlOzKy
(odoovídá lno. Jiři Pave|ka) P68

Parametr Jednotka Hodnota xn.o/o Hodnoceni dle:
,lit. D2. Erooka|ciferol uo/í00o 22-7 x25r/" Prováděcí nařízení komise GU) 2020|1559 zeY

organické s|oŽ|ry
(odpovídá |no. Jiří Pave|ka) P69

Parametr Jďnotka Hodnota +n.o/o Hodnocení dle:
/it. D2. Erooka|ďero| uo/10Óo 24-2 +25o/o Prováděcí nařízenÍ komise (EU) 2020/1559 zeV



Protokol o zkoušce č. P 66-69

P 6 7

P 6 8

P 6 9

Vyhovuje v rámci nejistoty metody.

Vyhovuje v rámci nejistoty metody.

Vyhovuje v rámci nejistoty metody'
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lng. Jiří Pave|ka
vedoucí laboratoře

Akreditace : A. metoda v rozsahu akreditace' N . metoda mimo rozsah akreditace, SA - subdodávka v rozsahu akreditace,
F - f|exibi|ní rozsah akreditace

Poznámka : Nejistota n= +ok z výs|edku (rozšířená nejistota k=2, což odpovídá h|adině spo|eh|ivosti př ib|iŽně 95%)
- není zahrnuta nejistota yzorkování
- u hodnot označených * se jedná o abso|utní nejistotu v jednotkách výsledku.

Hodnocení d|e předpisu : V. vyhovuje, N . nevyhovuje, X. nehodnoceno.
Pokud není uvedeno jinak' jsou výs|edky vzÍaženy na původní hmotu vzorku.

Předpisy použité pro hodnocení vzorku :
Prováděcí nařízení komise (EU) 202011559 ze dne 26.10.2020, kteým se mění prováděcí nařízení (EU) 201712470'
ktery7n se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny

Proh|ášení:
Výs|edky se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protoko|e.
Bez písemného souh|asu zkuŠební laboratoře se nesmí protoko| reprodukovat jinak neŽ ce|ý.
Výs|edky se vztahují ke vzorku, jak by| přijat do zkušební laboratoře.
Zkušební |aboratoř EKocENTRUM OVALAB, neodpovídá za odběr vzorku a za spráVnost Údajů dodaných zákaznikem
vztahující se ke Vzorku' Data dodaná zákazníkemjsou údaje identifikující zakázku, vzorek a rozsah ana|ýz.'

Protoko| zpracova| : Šimůnková Jana

Protoko|schvá|i| :

V ostravě dne : 19'1.2021

Rozdě|ovník:
1x AGARICUS s.r .o.
,|x Zkušební laboratoř EKocENTRUM OVALAB

Konec vtýs|edkoyé části protokolu o zkoušce


