2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky
IČO, bylo-li přiděleno:

49970666

LINEA NIVNICE, a.s.
Místo podnikání (u fyzických osob):
Ulice/č.p.:

PSČ:

Tel.:

Obec:

Ulice/č.p.:

PSČ:

Tel.:

Nivnice

U Dvora 190

687 51

572 616 111

Obchodní název lihoviny:

Kategorie lihoviny:

Číslo šarže/datum výroby:

Obec:

Sídlo (u právnických osob):

Pepermint

22087010

viz níže

Množství ks spotřebitelského balení:

Množství v litrech 100% etanolu:

viz níže

viz níže

Odpovědná osoba výrobce:
Jméno a příjmení:

E-mail:

Tel.:

Ing. Gabriel Slanicay

hello@lineanivnice.cz

572 616 111

Datum:

Otisk razítka:

Podpis:

19.08.2014

Název

Šarže

Množství

Mn. LA

25% PEPRMINT LIKÉR

PE1,0

23.02.2012

3 890,00

972,50

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

06.03.2012

4 000,00

1 000,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

17.04.2012

4 016,00

1 004,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

22.05.2012

4 080,00

1 020,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

12.06.2012

10 024,00

2 506,00

25% PEPRMINT LIKÉR

PE1,0

22.08.2012

4 010,00

1 002,50

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

08.10.2012

864,00

216,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

30.10.2012

3 096,00

774,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

06.12.2012

4 016,00

1 004,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

06.01.2013

288,00

72,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

07.01.2013

3 760,00

940,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

12.02.2013

4 120,00

1 030,00

25% PEPRMINT LIKÉR

PE1,0

12.03.2013

1 510,00

377,50

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

21.03.2013

2 520,00

630,00

Signature Not Verified
Digitally signed by Ing. Blanka
Zdráhalová
Date: 2014.08.19 21:33:52 +02:00
Reason: Platnost dokumentu
Location: LINEA NIVNICE, a.s.

Název

Šarže

Množství

Mn. LA

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

22.04.2013

4 032,00

1 008,00

25% PEPRMINT LIKÉR

PE1,0

23.05.2013

1 500,00

375,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

27.05.2013

2 480,00

620,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

12.06.2013

4 016,00

1 004,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

03.07.2013

12 000,00

3 000,00

25% PEPRMINT LIKÉR

PE1,0

05.08.2013

1 810,00

452,50

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

17.09.2013

1 208,00

302,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

27.11.2013

1 488,00

372,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

28.11.2013

3 496,00

874,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

18.12.2013

4 016,00

1 004,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

28.01.2014

3 984,00

996,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

11.03.2014

3 976,00

994,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

22.04.2014

3 992,00

998,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

19.05.2014

4 000,00

1 000,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

18.06.2014

4 000,00

1 000,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

23.07.2014

4 008,00

1 002,00

25% PEPRMINT LIKÉR

LN1

19.08.2014

4 064,00

1 016,00

114 264,00

28 566,00

CELKEM

Příloha k nařízenívlády

č,. 3,.712012

sb.

Formu|ář dok|adu o původu |ihu pro.potravinářské úče|y,destilátu a |ihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 o/o objemových nebo více
1a. Prohlášení provozovate|e potravinářského podniku o lihu nebo desti|átu,

kteý

by| vyroben na územíČeskérepub|iky

Co'

/ýrobce

by|o-|i přidě|eno:

lereos TTD, a.s.
16',t93741
Vlísto podnikání (u fyzických osob):
UIice/ě'p.:

rsG:

Tel.:

)bec:

UIice/č.p.:

)sc:

Iel

lhrudim lV, CZ

Tovární 264

537 60

469499771

)bec:

iid|o (u práVnických osob):

]ísIo šarŽe/Datum dodávky:

MnoŽství v |itrech 100% etano|u:

)ruh lihu/clruh desti|átu:

|íh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ni

62t001-2012

30 050

>rotoko| o zkoušce z |aboratoře akreditované pod|e |So 17025 usazené v EU nebo EHP'
lřek|adu do českéhojazyka

)bsah etanolu (vyjádřeno v

%

obsah metano|u

(mg/| vyjádřeno na 100%
objemových etano|u):

objemových):

96,42

10.10.2012
úředního

Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l
vyjádřeno na 100% objemových etanolu):

<0,2

10
Identifikace a adresa Iaboratoře:

Datum vystaveni:

Státní veterinárnÍ Ústav Jih|ava, ZkuŠební|aboratoř č' 1129
akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

26.9.2012

oent|ÍlKacnI c|sIo řrotoKo|u:

52643t12

I

kteý je přílohou prohlášeni-formou

)dpovědná osoba v'ýrobce:
Jméno a př.tjmeni:

Jiří StoIařík

!-mail:
isto|arik(Ótereos.com

Vlobil:

lTel:

420724147 451

|420 469 499 771

rodpis:

Jtisk razitka:

Jatum:

'i.1i

-r

,.

i,

10.10.2012
:J '.;,'.i

l|'-j..|..

r

''

.] .řŤ.t:]

íYl \ i*t--q--,

g1ÁrxÍ vETERIryAryÍ Úsr4v JIHLAvA

Zkuše bní l aboratoř č, 1 1 29 akred

i to vaná
pro akreditaci, o.p.s.

5tt6

Majitel

05 Jihlava. Rantířovská 93.

.I.el:

:

CR

Adresát

:

Doručeno dne:

Zkušební protokol

Vzorky:

č.vzorku

CR

Strana :l / 2

26.9.2012

Qdesílatel : maiite|
.
Záduka: 0758
Ana|ýza(y) provedena(y) ve dnech

L 1129

Tereos TTD, a.s.
lihovar Chrudim
.f
ovámí 264
537 60 Chrudim IV

lihovar Chrudim
Továmi264
537 60 Chrudim IV

cH

tut..

+42() 56^7t43l ll, Fax: +420 5673|()592.
E-mai I : info(a)svuj ihlava.cz, wcb : www. svu j ih lava.cz

Tereos TTD, a.s.

Císlo příjmu:
r252643

Č e'[v_.-ň'ti

:

č.52643/t2

26.09,12

popis vzorku

11725

Iíh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarže621001-2012

ODDĚLENÍ cHBtum
Chemické wšetření
Výs|edky chemických lyšetření vzorků
Etanol
obj.oÁ

CH

11725

96,42

G2yo)

Výs|edky ryšetření vzorků metodou p|ynové chromatografie
Metanol

Cll

11'/25

0,010

2-propanol

mýla

e/la

1*tox)

<0,2

mg (g)ila - mg (g)/l etanolu o koncentraci t00 %
objemových

Uvedené ana|yty bylv ryšetřovány dIe následujících
metod:
Analyt
Metanol
2-propanol
Etanol

Akreditace Identifikace metody
Metanol
2-propanol
Etanol

A=akrcdiklvaná/N:neakreditovanámeto<lalFl

C,dokumentu S47Sy12

A
N
A

SOP 8.10. (cc/FtD)
SOP 8.10. (GC/FrD)
SOP 8.31 . (pyknometricky)

:flexibí|nírozsahakreditace typI/F2:flexibilní
rozsahakrcditacetvoIl

ZKUŠEBNÍpnoroKol

SVU Jihlava

č.52643/12

Strana 2 I 2

Nejistota: je vyjádřenajako nejistota *.oÁze stanovené hodnoty. (Rozšířená
nejistota,
souladu s dokumentern

E

A

41

16.

k:2).

Vyjadřování nejistot v

Poučení: Protoko| můŽebýtreprodukovánjediněcelý,jehočásti
pouzesesouhlasemzkušební laboratoře.Výsledky
zkoušek se týkají pouze vzorků uvedených v protokolu. Pokud
se budete odkazovat na naše sluŽby, pouŽijte laskavě
tuto citaci: ''Zkoušeno v akreditované zkušebnílaboratoři
č. l l29 Státního veterinárního ústavu JihIava,,. Zkušební
protokol neznamená schválení zkoušeného předmětu
orgánem udělujícím akreditaci.

26.9.20|2
ptatby : FAKTURA

Vyřízeno dne:

Protokol vyplnil

:

Benáčková lvana. lns.

Úhrada
Na vědomí : lx Tereos TTD, a.S.' |ihovar Chrudím, Tovární 264,537
60 Chrudim IV

MVDr. Ladislav Zámek

ved.oucí ak1editované laboratoře,

ředitel SVU Jihtava

Ing. Alena Honzlová

vedoucí oddělení chemie
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Č'dokumentu 54755/12

Pří|oha k nařízenív|ádv č. 317i2012 sb.
Formulář dok|adu o půVodu Iihu pro potravinářské úče|y,desti|átu a Iihovin o obsahu ethanoIu
nejméně 20 % objemových nebo více

ía Proh|ášení provozovate|e

potíavinářského podniku o Iihu nebo desti|átu, kteÚ

by|

vyroben na Území ceské repub|iky

1619374í
podnikáni

{U

ryzckých osob):

Íayá|Í1i 264
Io

šarže/Datum dodávkyi

64t001-2O12A

17.11.2012
Iih kvasný raÍinovaný ve|ejemný neutrá|ní
30 093
lotoko| o zkoušce z Iaboratoie akleditované pod|e |so í7025 usazené v EU nebo EHP, který je Pří|ohou Proh|ášení- ÍoÍmoU úředn]lro
k

adu do Óeského ]azyka

ah etano|u (wjádiéno v% objemových):

obsah metano|u (mg/|vyjádřeno na 10o%
objenových etanoIU):

stáln

i

!.yjádřéno na 100% objémových etanoIU):

veterinárni ústav oIomouc odd czorodých Látek' Hu inská 2286.

.lo-4.Ž ólÍed.ova.a

7|'

rpo. aoo.a.oi. ''11vyoé

EN tSO/ EC 17025

420 459 699 771

17.11.2012

Obsah 2"propanolu Iizop.opylarkoholu] (ng/l

^}poo"/ÓN

26.10.2012

státní veterinářní' ústav oIomouc

oddělenícizorodých látek, Húli;šťá.2286, 7ó7 60 Kroměříž Tel fax|57]]4] 644'573334z7,7
ernail: sýu km@vo]lr). cZ

Akredilovanázkušeb.ilaboř!lořč]l44.vydílČt/\podIcť]sNENIso/tl.]cl7025

Srrana.

PRoToKoL o ZKoUŠCE č. 2?82
IDENTIFIIGCE zA,KÁZKy

s Tovární 264 537 60 Chrudin IV
objednávka:008?
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přij€ti zakázky : 24 10 )2
Datum vyřizenÍ Drotokolu; 2ó'10 l2
Zadavate|: Teleos TTD a

Vyřizu;ei

Ing' Álena Šimáková

IDENTIFIICACE VZORKU

C.vzorku Datum odběru zkoušená

2282

položlca, poznámka
Líh kvasný rafinovaný ve]ejemný neutrá|ní' šaňe| 64l0o|'2a12 A

21,)0|2

VÝSLEDEK zKoUŠKY

€thano|
me(hanol
2 prooanol

l\|clUdi. ř.soP

% obj
loo%d

'nďl
ndl

Toreos TTD,

a.s.

j

CC.CZL

23.9

taav,.h

l|Í)9
I/99

3

|ihov6r chrudrm' ŤovárnÍ 264

lC:1
ttP6áno

CC'cZL

96,46

93741

dU v Prarni

)tr,
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Doc'MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředItel SVI]
.ozdě|ovnik]

lx Tcrcos TTD

a s

'

].ováfoi264.5:]7 60 chrudim Iv' lx archLv

r. ,r^,

]

'.r'

lng' AIeua Šimá
vedoucí

oddě|ení

ek

l/l

Příloha k nařízení vlády č.31712012 sb.
FormuIář dokladu o původu |ihu pro potravinářské účely,destilátu a lihovin o obsahu ethanoIu
nejméně 20 o/o objemových nebo více
1a' Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo desti|átu, kteý by| vyroben na územíČeskérepub|iky

Co'

r'ýrobce

by|o-|i přidě|eno:

Tereos TTD, a.s.
16193741
|l|ísto

podnikání (u fyzických osob):
Ulice/č.p.:

PSC:

lel.:

)bec:

Ulice/č'p.:

)SC:

Íe|.

3hrudim lV, CZ

Továrni 264

537 60

469699771

)bec:
)ídIo (u právnických osob):

MnoŽství v Iitrech í00% etanolu:

)ruh Iihu/druh desti|átu:

63/006-2012

30 145

|íh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní

]ÍsIo šarŽe/oatum dodávky:

A

12:t22012

ffiřeakreditovanépodle|so17025usazenévEUneboEHP'kteýjepřílohouprohlášeni-formouúředního
lřek|adu do českéhojazyka

)bsah etanolu (vyjádřeno v

%

(mg/| vyjádřeno na 100%
objemových etanolu):

obsah metanolu

objemových):

Obsah 2-propanolu Iizopropylalkoholu] (mg/l
vyjádřeno na 100% objemov'ých etano|u):
<3,0

<3,0

96,49

IdentiÍikace a adresa |aboratoře:

Datum vystaveni:

státní veterinární ústav o|omouc, odd.cizorodých |átek' Hu|ínská 2286'
Kroměříž, Akreditovaná zkušební laboratoř č,. 1144 vyda| ČlA pod|e ČSN
EN rSO/rEC 17025

4.12.20',12

dentifikačníčis|o Protoko|u:

2587
)dpovědná osoba výrobce:
Iméno a příjmení:

)ana Ryč|ová

i-mail:

Mobil:

lTel:

drvclova(@tereos.com

1420 469 699 77'l

Podpis:

ctisk razítka:

)atum:

'' .

..,:.:l,.'.':.

'

'12.12.2012
}.iilts

':

. ,I

;at_-li1,11::'j

i. :' l " i.;...::,a.ií-; 1 Ě;;"].'-..
ťt;....,. j :.. . . jýi(i:];; \ij:iÉ] t 1 - ;.'';,1c1 l' l Ur
. j -,rr :-t r ia,.ll.r :,.1/:
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l ř l.... l...ýl
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r.:'l

.

]

tsa."

/,i
T,'

státní veterinární ústav olomouc

oddělení cizorodých látek, Hu|ínsk^2286,767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644,573 3342,|7
e-mai : svu-km@volny.cz
I

Akreditovairá zkušebnílaboratoř č. l l41, vydal Čla podlc ČSN EN lSo/IEC l7025

PRoToKoL o ZKOUSCF.

Strana:1/l

č. 2587

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY
Zadavate|: Tereos TTD a.s. Palackého nárněstí 1 294 4l Dobrovice
Majitel : Tereos TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 ó0

objednávka: 0095
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : 30.1 1 ' 12
Datum lryřízení protoko|u: 4.|2'12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU
Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka

Líh kvasný rafinovaný velejemný neutráiní, šarŽe: 631006-2012 A

28.r1.t2

2587

\rySLEDEK ZKOUSKY

:thanol
nethanol

Analvt

mo/l l

OO9/^

+o

96,49

Metoda . č.soP

CC.CZL.

50,/^

GC.-CZL

<3,0

ntgrÍ 1007ó eih.

)-nrnnannf

í

Neiistota

2587

,Á obj,

<f0

eth

GC-C7.t

t99
t99
t99

Vr-světlivkv: U . rozšiřená ncjistota stanovcni v procentcch ziskaná s pouŽitirn koeficientu rozšiřcni k=2 na hladirrě pravdčpodobnosti 95%'

Prohlášcni: Výslcrlky zkoušek se týkaji pouze zkoušených přc<lnrětů. Bez pisernnéhosouhlasulaboralořesencsrni protokol reprodukovatjinaknež celý
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Doc.MVDr. Jan Bardoň. Ph.D.'MBA
reditel SVÚ
rozdělovník:

'-u

tí

.J^,

lx'I.ereos.I-I.Da.s''].ovárni 264,537 60ChrudirnIV, lxarchiv
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ir.r

't\^.
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,".,,,&u,i'/

LLn''' "',,

Ing. Alena Simáková
veóoucí oddělení cizorodých Iátek

Pří|oha k nařízení v|ády é. 3,|7t2o,|2 sb.
Formu|ář dok|adu o původu |ihu pro potravinářské úče|y,desti|átu a |ihovin o obsahu
ethano|u
nejméně 20 % objemových nebo více
ía. Proh|ášeni pÍovozovateIe pot.avinářského podniku o lihu nebo desti|átu, kteFý by| vyřoben
na Území českérepubtiky

16',1937 41

ulice/č.p.:

Továrni 264
Iih kvasný rafinovaný VeIejemný neutrá|ní

63/002-2013

I

s.5.20't3

pří|ohou p'oh|ášení - formou úřednih;
etanoIu (vyjádřeno v

%

objemových):

obsah metanolu (mg/|vyjádřeno na íoo%
ob.iomových etanoIu):

obsah 2.propanoIU IizopÍopyIaIkohoIul (mg/l
vyjádřeno na í00% obj€mov\ich

státní veterinární ústav o|omouc, odd'cizorodých |álek. Hu|ínská 2286.
KÍoměřiž. Akred]tovaná zkušebni |aboratoř č' 1,144 vyda| Č|A podIe ČsN

537 60 crřudhn N
.'n""t"?ffiioff?","1#'*

s

|c: í 6193741, DČ;cz1ot$74í
zop8ano oR U Mósbkého
8ot,du v PÍ8.6
oool| ts' V|ožk8 625

otano|u):

Příloha k naříŽení v|ádý č}.31712012sb.
Formu|ář dok|adu o původu Iihu pro potravinářské úče|y,desti|áiu a lihovin o obsahu ethanoIu
neiméně 20 % objemových nebo více
1a' Proh |ášen í Provozovate|e potlavinářského Podniku o |ihu nebo destitátu, kteď by| vyrobén ná územíčgskérepubliky

Tor€os

TTD' a.s.
16193741

|Mislo podnikáni (U

ýických osob)|

sid|o (! pÍávn ckých osob):

Chrudim lV, CZ

469699f71

Druh hhu/d.uh desti|átu:

Iih kvasný rafinovaný v€lejemný

neutrá|ní

F.i.ša,ž_ďDal,ňzodá'ky15.1 20í3
641007'2012 A

30 260

Protoko| o zkoušce z |aboratoře akíeditovanéPod|e |so í7025 usazené v Eu nebo EHP, kteÚ je Pří|ohou
piek|adU do českéhoiaŽyka

)bsah étanoIU (vyládřěnov

%

objemových):

foÍmoU úředniho

-

obsah frétanolu (m9n vyjádřeno na íoo%
objémových .tanoIU}|

Obsah 2-p.opanolu ['zopropylalkoholu] {ng/l
vyjádřeno na 1oo% objehových etano|u):

40,9

<3,0

96,50
déntif ilaóni čisIo Prototolu:

IdentiÍikac€ a ádresa Iaboratoie:

2644

státnívét€rinárni ústav olomouc odd czoÍodých látek, HU inská 2286
KroměiiŽ AkredlovanáŽkÚšeb|i|aboratořč 1144Vyda]ÓApode ÓsN
EN tSO/ EC 17025

odpovědná o5oba výrobce:

E.mail:

|Ťel:

drvdova@rereos.com

1420 469 699 771

a"s

15'1'20í3

ploh|ášeni

loť;'i'..r, iT$,
rtrr,,er llirrlror'. TovitIn{ 204
::3- ai anildim lY

g

rt:ttjtlr,i i, r-,taj:al j6183741
7.l'ó.n .l.l \ '!.f-jis!élrn Ůoudu v PrcŽe
DlLi] !' VioŽk 625

'14.'12.2012

AkrcdjloÝtnó zkuš.bníltbor'ioí č. 1144, vydl| Č|A pod|e ČsN DN Iso/IEc

17025

St|ana;

PRoToKoL o zKoUŠCE č. 2644
IDENTIFIKACE ZAKAZKY
Zadavate|: Teřeos TTD a.s. Palackého náměs1í 1 294 41 Dobrovice
TTD, a.s , Tovární 264' Chrudim 537 60

MajiÍel : Tereos

objednávka:0773
Vzorky odebral: majitel
.]2'].212
Dálum přijetí zakázky |
Datum lTřízení protokllu: 14'12 12

Vyřizuje: lng' Alena Simáková
IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru zkouš€ná položka, poznámka

Lih k!d\ni raIno\aný \elejemn} 1euIrá)ní. šarže:64/001-2a |2 A

1.12.12

2644

\^ÍSLEDEK ZKoUŠKY
GC,.CZL |lgq

CC.CZL i19)
V{lěllNkÝ

U ód

ii.|

Á

íeíJda

PÍoh|óle| vFledky z-kdsek

ý

Ísnoven i v PÍoced(

Úkaji

Toréo9 TTD,

polz

lr

a'E'

|ihov6Í chrudim, Továm| 264

s pou:ii
ď!dm&ú

ziskua

?kouinýcb

. PÉYd|p.dob|oni 95%
nďtrji Íjrďoko|EPrcdukÓvď]naktr'

N'

3

537 60 Chrudim tv
|Č:16193741, o|Č:cz161 s'37,|l
oR ll Měsl8kóho 6oudu v PrsŽc
'lFáno oddl] B' vložká 625

ha+

lzilor4/

:,
.:'|'...:.,,,

1..

t'
Doc.M\rD|. Jan Bardoň' Ph.D.'MBÁ
ředitel SVU
lozdělovník:

lxTeEos TTD, as Továmi2ó1' chrudim 5]7 ó0,
'

Ing. Á|€na Šimáková
vedoucí oddělenÍ cizorodých 1átek

l/l

Pří|oha k nařízeni v|ády č,.31712012 sb.
Formu|ář dokladu o původu Iihu pro potravinářské úče|y,destilátu a lihovin o obsahu ethano|u
nejméně 20 % objemových nebo více
,|a'

Prohlášeni provozovate|e potravinářského podniku o |ihu nebo desti|átu, kteý by| vyroben na územi Českérepubtiky
Co'

r'ýrobce

by|o.|i přidě|eno:

Iereos TTD. a.s.
'16193741
Ý|ísto

podnikání (u Íyzických osob):
UIice/č.p.:

PSC:

[el.:

)bec:

Ulice/č.p.:

)SC:

rel.:

lhrudim lV, CZ

Iovárni 264

537 60

469699771

)bec:
iídIo (u právnických osob):

}ísIo ŠarŽe/Datum dodavky:

Množství v litrech í00% etano|u:

)ruh lihu/druh desti|átu:

1s.2.2013
62t001-2013 I
ffiróditovanépod|e|So17025usazenévEUneboEHP'kteýjepří|ohouproh|ášeni_formouúředního

32 613

|íh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní

lřek|adu do českéhojazyka

(mg/| vyjádřeno na
objemových etanolu):

obsah metano|u

)bsah etano|u (vyjádřeno v % objemových):

1ooo/o

Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l
vyjádřeno na í00% objemových etano|u):
<3,0

31,10

96,41

Identifikace a adresa |aboratoře:
státní veterinární ústav o|omouc, odd'cizorodých |átek' Hu|ínská 2286'

dentifikačníčís|oProtokolu:

20

Kroměříž, Akreditovaná zkušební |aboratoř ě. 1144 vyda| ČtR poote ČSr.t
EN rSO/tEC 17025

Datum vystavení:

'14.1.2013

)dpovědná osoba výrobce:
Jméno a příjmení:

Dana Ryč|ová

E-mail:

Mobil:

lTel:

drvclova@tereos.com

1420 469 699 77'l

Podpis:

Jtisk razítka:

Datum:

'Í.ť,ffi,

1ii'l]J,;ri.j
:r.CI
í: ;.'ll.jii.ll, ]Ttlv*nti tň.:
: .:,.1 ,.,i:ů;dtr* lV

:. .'';.,

'19.2.2013

...: ;'.

,'.€t:tLitt'

'rr

..'

.ili'::í:;J,íť]jg3:41

'..: .,i-:::r',;k*hc,

.j

sor.dir v Pr6g6

l;'; l;! ":. ..,!it*kg ť!?5

(/'
L"'

Státní veterinární ústav o|omouc

oddě|ení cizorodých |átek, Hulínská2286,767 60
e-mail

;

KroměříŽ Tel'fax:

svu*km@volny.cz

Akrcditovaná zkušcbní |aboratoř č. ll44,

vy<lat ť)I.\ pot|lc

573 343 614. 573 334 277

ČSN I'N lso/IEC t7025

Strana:
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IDENTIFIKACE ZAKÁZKY
Zadavate|: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí | 2g4 4l Dobrovice
Tereos T'ID, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 ó0
objednávka: 0004
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakázky : l l.l.l3
Datum lyřízení protoko|u: l4.l. l3
Vyřizuje: Ing. Petr Řezáč

M.ajite| :

IDENTIFIKACE YZORKU
Č.vzorku l)atum odběrrr Zkoušená po|ožka, poznámka

20

8. l '

l:]

Líh kvasný.rafinovány velejernný neutrální, šarže62/001-20l

3

vÝslpnnx zxouŠxy
hanol
methanoi
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I
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VS oriborn;l pracovník
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Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.'MI]A

feditel SVt-t

rozdělovník: lx Tereos.I..l.I),

a's.].ovárni26.l, (jhrurjrnr 5j7 ó0. lr archir

lng. Alena Šimákov:i
vedoLrcí oddělení cizorodých

láteI<

l/l

Pří|oha k nařízeníVlády č' 317I2o12 sb.
Formu|ář dok|adu o původu lihu pro potřavinářské úče|y,desti|átu a lihovin
o obsahu erhanolu
nejméně 2o % objemových nebo více
la'

Prohlášen

Íp

rovozovate |e pol.vinářského Podniku o |ihu nebo désti|átu,

kt.ď by|vyroben

ná uzemi ceské lé!ub|ikv

ereos TTD, a s
16193741

hrudim lV, CZ
týlnožstYi v

Iih kvasný rafinovaný velejemný n€utrá|ní

'itlech

1oo% etanoIu

Io šařžé/DatUm dodávky:

63i002-2013

rotokoIo zkouŠcéz |aboÉtoře ak

I

2.4.2013

ek adu do óeskélro iáuyka

obsah etano|u (vyjád'eno v

%

objémových)|

obsah molano|U (mg/llyjádřono na 1oo%
objemových étánoIu):

LifikáčníčisIoProtokoIu:

Identifikáce a adresá

obsah 2.propanoIU [izopropy|á|kohoIul (Eg/|
vyjádiéno na 100% oblémových étanoIu)|

|abor.toie

s|átniveterinárniÚslavo|omouc
odd cizorodých|áLek H!|inská22s6
KroměiiŽ Akred]lovaná zkLšebni|aboralořč 1144vyda Č A podle čsN
odpovédná osoba výrobcé|

so/tEc'17025

420 469 699 771

7.3.2013

Slá(nÍ vcÍerinární Ústa\ o|omouc
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0'.' de\
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Dana RyčIová
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rcoItš| \VL,

rozdělovnjk ]I
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l lD .l l01Jmi26.
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Ing' Alcna Šimáko}á
Vedoucí oddělenÍ cizorod!c]l
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).]7l,1]. ]rar.h]ý

iile](

Příloha k nařízení v|ády č.317t2o12 sb.
Formu|ář dokIadu o původu |ihu pro potravinářské účeIy,destiIátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více
ía' Proh|ášení provozovate|e potravinářského podniku

o Iihu nebo desti|átu, který byl vyroben na územíěeské republiky

vyrobce

ruu, oyro-il pnoeteno:

fereos TTD, a.s.

16193741

V|ísto podnikání (u fyzických osob):

)bec:

Ulice/č.p.:

PSC:

Tel.:

|Fšč:

Tel.:

Síd|o(uprávnickýchosob):
0bec:

Ulice/č.p.:

Chrudim lV, CZ

rovárni 264

f

ruh |ihu/druh desti|átu:

MnoŽství v litrech í00% etano|u:

|íh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní
)rotokolozkoušcez|aboratořeakreditovanépoale

32 320

I ssz so

46969977í

ísIo šarže/Datum dodávky:

631002-2013

I

24.4.2013

)řekIadu do českéhojazyka

cbsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):

obsah metano|u

(mg/| vyjádřeno na 10OYo
objemových etanoIu):

96,53

Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l
vyjádřeno na í00% objemových etano|u):

42,5

roenuill(acni cislo Protokolu:

<3,0

ldentifikace a adresa |aboratoře:
Státní veterinární ústav oIomouc, odd.cizorodých |átek, Hu|ínská 2286,
KroměříŽ, Akreditovaná zkušební |aboratoř č. í 144 vydal Č|A pod|e ČsN
EN tSO/tEC 17025

288
3dpovědná osoba vrirobce:

Datum vystavení:

7.3.2013

Jménoapi
)atum:

I

otisk razítka:

Podpis:

Tonec*
ÍJhovar

24.4.2013

-

TŤF,ls,

Qhndim, Tbvánol !04

s

537 60 chÍudh' |V
l0: í€1 0374 1, [XÓ:CZí6Í0374í
eop8áno OR u l/|égbkÓho eoxtu Y PÍEt
oddí| B' v|ďka 625

L,,'
)

L

Příloha k nařízení v|ády

č,. 31712012

sb.

FormuIář dokladu o původu lihu pro potravinářské úče!y,destilátu a lihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více
1a' Proh|ášení provozovate|e potravinářského podniku o |ihu nebo destilátu, kteý by| vyroben na územi Českérepub|iky

uu,

r'yrooce

Dyro-il pnoeteno

lereos TTD, a.s.
16193741
vllsto podnikeni (u Íyzickych osob):
Cbec:

UIice/č.p.:

'SC:

fel.:

f,bec:

UIice/č.p.:

PSC:

fel.

Ohrudim lV, CZ

Íovárni 264

537 60

469699771

5id|o (u práVnických osob):

Jrun ilnu/orun oesiltatu:

Množstvív |itrech 100% etano|u:

Jtsto sarzeruatum oooavKy.

I

|íh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní
2s.7.20't3
31 931
611004-2013
)rotokol o zkoušce z |aboratoře akreditované pod|e |So 17025 usazené v EU nebo EHP' kteý je pří|ohou prohlášení Íormou úředního
lřek|adu do českéhojazyka

obsah metano|u

)bsah etano|u (vyjádřeno v % objemových):

Obsah 2-propanolu Iizopropylalkoholul (mg/l
vyjádřeno na 1o0o/o objemových etanoIu):

<3,0

<3,0

96,40
dentifikačnÍ čís|oProtokoIu:
1

059

)dpověd ná osoba v'ýrobce:
lméno a příjmení:

Dana Ryč|ová

E-mail:

vyjádřeno na

objemovtich etanolu):

(mg/|

100o/o

IdentiÍikace a adresa Iaboratoře:

Datum vystavení:

Státní veterinární ústav o|omouc, odd.cizorodých |átek, Hu|ínská 2286,
Kroměříž, Akreditovaná zkušební |aboratoř č. 1144 vyda| Čtn poote Čsru
EN tSO/tEC 17025

1.7.2013

Mobil:

Tel:

drvclova@tereos.com |420

469 699 771

ctisk razítka;

Datum:

Podpis:

{srrr*w T.f^ff,

a.s.

3

i:h,:v":r filrn'rdim, Tovární 26a

$S7 Sil Ctirudim iV

29.7.2013

lŮ:.ÍĚt 9374i, DlČ;CZŤ81 9374Í
:{eps&ns Ů}i il ir,{$gtakého soudu v

iitl'Jli t!. ':li.:Íka s25

Praze

{

Státní veterinární ústav O|omouc

oddě|ení cizorodých |átek , Hulínská2286,767 60
e-mai

:

|

KroměříŽ Tel.,fax:

svukromeriz@svuol.cz

573 343 644' 573 334 277

Akreditovaná zkušební |aboratoř č. ll44, r'ydat ČIA poo|e
ČSN EN lso/tEC l7025

Strana:

1059-1062
IDEn{TIFIKACE ZAKÁZKY
Zadavate|: Tereos T.!p a.s' Palackého náměstí 1
294 4l Dobrovice
-a.s., ]-ovární žoí,cnruoittl537 60

Majite| : "[.ereos TTD,

objednávka: 800l3 l
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 26,6.13
Datum ryřízení protoko|u: l.7' l3

\'1.řizuje: lng' Pětr Řezáč

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru

1059
l060
l0ó l
1062

Zkoušená, poloŽka, poznám ka
Lln Kvasny ratInovaný velejemný
Líh kvasný rafinovaný velejemný
Líh kvasný ra!novaný velejemný
Líh kvasný rafinovaný ve|ejemný

25.6.t3

25.ó' i3

25,6.|3

25.6.13

neutrální, šarŽe: 6|1004-20|3
neutrální, šarŽe: 62lO0q-žot1
n.ut'áini, šarŽe: 6410O4-.ói1
neutrální, šarŽe: 63lO04jó1i

VYSLEDBK ZKoUŠKY
ethanol
nrcthanol
\g1.ětlivky t'i . rozšiřcná

<3,0
<J .0

Tarryoe TTffi,

F,p.

aapsáno

6í 9374 1, DIČ:CZ1 61 9374't

oR

u Méstsklho soudu v
oddí| B, vloŽka 625

,o's"';

pvknomctrickl

GC-CZt. t/99

<.1

95%

g

537 60 Chrudinr tV

Í

96.40
<3,0

ne1istota stanoreni r,prcrcentcch ziskaná s pouŽllim
koellcicntu rozšiřeni k=2 na hladlDě pravrlěpo<lobnosti

i;horiar Chrudim, TovómÍ 2&{
!i}:

9ó,34 .nj"o
<3,0'o,'s"a <3,0
.0
<3.0

96,40 ,..o,s",," 9ó'39

% obj
rng/l 100% crh

Prclo
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i;1.{{;;ri
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'.'r'l'iil
\....-lí+.,1,

Dana Ryčlová
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L,'
(.
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t
1
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r'l '.)."' ,

Pq:.tvtYor. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVU
rozdělovník: lr

l.crcos.i'.I.l) a's
',I.ol,árnl 2ó1' '5]7 60 Chruclinr IV. lx archjv

,"'-.

, . ..! ..122r'

,,--\
,

Ing. A|ena Širnáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

l/l

Pří|oha k nařízení v|ády ě.317t2o12 sb.
Formulář dok|adu o původu lihu pro potravinářské úče|y,destitátu a |ihovin
o obsahu ethano|u
nejméně 20 % objemových nebo více
1a. Proh|ášení provozovatele

potravinářského podniku o Iihu nebo desti|átu, kteý by| vyroben na
územíČeskérepub|iky
bylo-li

16193741

podnikán

(u právnických osob):

|íh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní
o zkoušce z |aboratoře akredÍtovaňé poEi6
do českéhojazyka

h etano|u (vyjádřeno v % objemových):

dodávky:

17025

obsah metano|u

63t004-2013

v EU nebo
(mg/|

I

28.8.2013

kteý je pří|ohou prohlášenÍ-fo,m"u úředního
'

vyjádřeno na too%

Obsah 2-propanolu Iizopropytatkohotulrng/t
vyjádřeno na 100% objemových etano|u):
<3,0

a adresa |aboratoře:
státní veterinární ústav o|omouc, odd.cizorodých látek, Hu|ínská 2286,
KroměříŽ, Akredrtovaná zkušební |aboratoř
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l.l'.:ii i] ]:.1;)k9 tjŽň

č' 1144

vyda| Č|A poole Čst.t

1.7.2013

Státní veterinární ústav o|omouc

zii

oddělení cizorodých |átek Hulínská2286,
s-o KroměříŽ
'
e-mai : svukromeriz@svuol.cz

r.i,ru"'

I

573 343 644,573 334 277

Ákreditovaná zkušební |Nboratoř č' ll4.l,
vyda| ČIA pod|c ČSN IiN Iso/IEC l702s
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IDENTIFIKACE

ZAKÁZíY

Zaclavatel: l-ereos TTD a.s, Palackého
nánrěstí I 2g4 4I Dobrovice
TTD, a.s., Tovární 264, Chrudim 537 60
objednávka: 800l3 l
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázk1' : 26.6.t3
Datum r1,řízení prototo|u: t.7.13
Vvřizuje: Ing. Pétr Řezáč

Majitel : Tereos

Č.vzorku Datum odběru
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Příloha k nařízení vlády é,.31712012 sb.
Formu!ář dokladu o původu lihu pro potravinářské úče|y,desti|átu a |ihovin o obsahu ethanolu
nejméně 20 o/o objemových nebo více
1a' Proh|ášení provozovate|e potravinářského podniku o |ihu nebo desti|átu, kteý by| vyroben na územÍČeskérepub|iky

'16193741

UIice/č.p.:

Tovární 264
Množství v Iitrech 100% etano|u:

dodávky:

líh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní
o

zkoušce z

do českéhojazyka

63/009-2013

toře akreditované pod|e |so 17025

etano|u (vyjádřeno v % objemov'ých):

v EU nebo EHP' který je při|ohou
(mg/| vyjádřeno na ,l00%
objemových etanoIu):

obsah metano|u

/

1.10.20't3
-

formou úředního

Obsah 2-propanolu [izopropylalkohotu] (mg/l
vyjádřeno na í00% objemových etano|u):
<3,0

ná osoba

Státní veterinární ústav oIomouc, odd.cizorodých |átek, Hu|ínská 2286,
Kroměříž, Akreditovaná zkušební |aboratoř č' 1144 vyda| ČtR poote Čst.t
EN tSO/tEC 17025
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Příloha k nařízení vlády

é,. 317t2o12

sb.

Formu|ář dokladu o původu lihu pro potravinářské úče|y,desti|átu a |lhovin
o obsahu ethanolu
nejméně 20 % objemových nebo více
,ta.

Prohlášeni provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo desti|átu, kteý
by| vyroben na územíČeskérepub|iky

16193741

(u fyzických

Tel.:
46969977't

ÉelDatum

líh kvasný rafinovaný ve|ejemný neutrá|ní
né pod|e
etano|u (vyjádřeno v % objemových):

17025 usazené v

obsah metano|u

(mg/|

63/009-2013
nebo EHP,
vyjádřeno na 100%

je přílohou

I

29.10.2013
- Íormou úředního

Obsah 2-propanotu Iizopropytalkoholut (rng/l
vyjádřeno na 10oo/o objemových etanolu):
<3,0

Státní veterinární ústav o|omouc, odd.cizorodých |átek' Hu|ínská 2286,
Kroměříž, Akreditovaná zkušební |aboratoř č' 1144 vyda| Čtn poote ČsN

osoba výrobce:

t(..,
L

Pří|oha k nařízení vIády ě.317t2o12 sb.
Formulář dokIadu o původu lihu pro potravinářské úcety, destilátu a Iihovin o obsahu ethanoIu
nejméně 20 % objemových nebo více
ía. Proh|ášení provozovate|e potravinářského podniku o tihu nebo desti|átu, kteý

to podnikání

by| vyroben na

územíčeské
repub|iky

16193741
(u

Tel.:

Chrudim lV, CZ

469699771

v litrech í00%

|íh kvasný rafinovaný velejemný neutrá|ní
o

zkoušce z |aboratoře

a

32 588

tované pod|e lSo í7025 usazene v eu neoo EHP, kteďje

etanolu (vyjádřeno v % objemových):

obsah metano|u (mg/l vyjádřeno na í0O%

dodávky:

6410'14-2014

I

4.3.2014

Obsah 2-propanolu [izopropytatkohotu] (mg/l
vyjádřeno na 100To objemovtich etano|u):

Státní veterinární ústav olomouc, odd cizorodých |átek, Hu|ínská 2286,
KroměříŽ, Akreditovaná zkušební |aboratoř č. 1144 vyda| Čtn poote Čst..l

Státní veterinární ústav olomouc

oddělení cizorodých látek Hulínská2286,767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277
'
e-mai : svukomeriz@,svuol,cz
|

Akreditovaná zkušcbni IaboraÍoř č. ll44' vyda| ('iIn

PR.oToKoL

pott|e

ČSN EN lso/lEC l7025
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IDENTIFIKACE ZAKÁZKY
1 294 4l Dobrovice
a's., Tovární 264, Chrudirn 537 60

Zadavate|: Tereos TTD a.s' Palackého náměstí

Majite| : Tereos TTD,

objednávka: 8l45000l0
Vzorky odebral: majitel
Datum přijetí zakízky : 15.l.14
Datum ryřízení protoko|u: 20.|,14

Vyřizuje:

Ing. AIena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU
Č.vzorku Datum odběru Zkoušená

49

po|ožka, poznámka
Líh kvasný rafinovaný velejemný neutrální, šarŽe 641014-20|4

l0.l.l4

vÝslnoBK zKoUŠKY
ethanol
lnethanol

Analvt

49

%obj.

2-nronanol

mýl l00%

eth'

'l

etlt

mo/l

OOo/^

96,41
46,7
<'l 0

Neiistota (U)
+o

so,/^

t9yo

MeÍnrlq - ř
pyknometricky -

sí)p
CZL ll99

CC-CZL 1199
GC-CZL II99

Vvsvčtlivk.v:U.roz-Šiřcnáne1isto|astanovetriVprocenlechziskanáspouŽiLítlkocÍjctenturoz-šiřcnr k..2nahladtttěpravděpodobnostr95%
Prohlášerri Výsledky zkoušck se týkaji pouzc zkouŠených předrněni Bez pisenlrlého soultIasu Iaboratořc se ncsnli protokol reprodukovut
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Doc.M\|Dr. Jan Bardoň. Ph.D..MBA
ředitel SVÚ
rozdělovník: Ix.I-ereos.fTD
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i^r,1:
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a s '.I.ovámÍ 26'{. Chnrc]rnl 5]7 ó0. Ix archiv

Ing. A|ena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých |átek

Pří|oha k nařízení vlády č,.317l2o12 sb.
Formu!ář dok|adu o původu |ihu pro potravinářské
účety,destilátu a tihovln o obsahu ethanolu
nejméně 20% objemových nebo více
ía. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu
nebo desti|átu, kteý byl vyroben na územíCeské repub|iky
lco,

by|o.|i p-rloěiena

í 6í 93741

ístopodnira

íd|o (u právnick'?.h oso6x

ís I o š a

rželDatu m o ooavxyr

9.4.2014
ní - formou uredního

prek|adu
oiek|adu do českého
českéhnjazyka
iazwlro

obsah 2-propanoru

lizopr@

vyjádŤeno na 10o% objemovfch etanotu;:

<3,0
Datum vystavení:

11.3.2014
odpovědná osoba vfrobce:

Akreditovaná zkušebnÍ |aboratoř č. l144, akreditovaná ČIa podle Čsx Bx tsonEc l7025
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Zadavatel: Tereos TTD a.s. Palackého náměstí t 2g4 4l Dobrovice
: Tereos TTD, &.S.' Továrn í 264', Chrudim 5 37 60
Y"jite|
objednávka: 8 l4S00065/VOD

Yzorky

Datum
Datum
Vyňizuj

:

:

5.3,14

ll.3.l4

áková

C.vzorku

Datunm

367

2.3.t4

odběru Zkoušená po|ožka, poznámka

Líh kvasn! rafinovany velejemny neutrální, šarŽe 62/0|6 - 20|4

'

ethanol
methanol
2-propanol

mgil

% obj.

mg/l

|}OoÁeth.

96,43
23,4

l0oo/o eth.

<3.0

Neiistota í[J)
L0,5oÁ

. lVíetoda - č.SOP
pyknometricky - CZL ll99
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+9oÁ

CC-CZL

VysvětIivk]z: U - rozšíŤená nejistota stanovení v procentoch ziskaná pouŽitínr
s
koeÍicientu rozšíi.eni k=2 na hIadině pravděpodobnosti 95%
Proh|ášeni: Viis|edky zkoušek se tykaji pouze zkoušenych piednrětri Bez pisemnéhosouhlasulaboratoresenesmi
protokol reprodukovatjinaknež
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tr"g. Alena Šinráková
vedoucí oddělen í cizorodvch látek
7 60. lx archiv
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Příloha k nařízení v!ády

ě,. 317 t2o12

sb.

Formu|ář dokladu o původu |ihu pro potravinářské
účety,destilátu a tihovin o obsahu ethanotu
nejméně 20% obiemových nebo více
ía. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o |ihu
nebo desti|átu, který byl vyroben na územíČeskérepubliky
Ico,

Místo podnikáni

by|o.|i priděleno.

1u@

1

61

93741

Sídlo (u právnictftn oson).

ís lo ša rželoatu

m a ooávrfr

14.5.2014
ní - formou uredního

piek|adu do
prek|adu
da českého
českéhnjazyka
iazw|rl

obsah 2-propanoru

Jizopro@

vyjádÍeno na 100% objemovfch etanolu):
<3,0
Datum vystavení:

30.4.2014
dpovědná osoba

v'.f

robce:

Podpis:

Akreditovaná zkušebnílaboratoř č. ||44,akreditovanl
ČIA podle ČsN rn lso/IEC l7025
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mč" 754

sti | 294 4l Dobrovice
rrudim 537 60

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená potožka,

754

n,4.|4

Líh kvasny'rái';;

ka

iliy

n.u..alní, šarŽe 63/017 -2014

Prohlášeni: V s|edky zkoušek se t/kají pouze
zkoušcnlch piedmětr! Bez pisemnéhosouh|asulaboraloŤcsenesmi

..(J.,jcrozšiienánejistotastuoveníyprocenlechzískiláspoužitímkoeficienturozšiieni

protoko| reprodukovat.1inaknež ce|y.

k=2nahIadiněpravděpodobnosti95%
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Img.A|e.Ra Šímáková
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árni264, Chnrdím 537 60

' lx archiv
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Příloha k nařízení vlády č,.317l2o12 sb.
Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské úče|y,desti|átu a tihovin o obsahu
ethano|u
nejméně 20 o/o objemových nebo více
ía. Prohlášení provozovate|e potravinářského podniku o Iihu nebo destilátu, kteý

byI vyroben

na územíčeskérepubliky

o'

ereos TTD, a.s.

bylo.|i piidě|eno:

1

Místo podnikání (u tyzicki1ch osob):

6í 93741

Ulice/č. p.:

ídlo (u právnickfch osob):
Obec:

Ulice/č.p.:

Chrudim lV, CZ

Továrni 264

Druh lihu/druh destilátu:

Množstvív |itrech í 00% etanolrr:

|íh kvasny rafinovanf ve|ejemnÝ neutrální

íslo šarže/Datumdodávky-

31 070

Protokol o zkoušce z laboratoi

63/017-2014

I

5.6.2014

piek|adu do českéhojazyka

obsah etanolu (vyjádňeno v

%

objemovfch):

obsah metanolu (mg/l vyjádÍeno na 1oo%
objemovfch etanolu):

Identifikaění čísloProtoko|u:

ldentifikace a adresa |aboratoŤď
Státní veterin árni Ústav olomouc, odd.cizorodfch látek, Hutíns ká 2286,
KroměiíŽ, Akreditovaná zkušební laborator č. 1144 vydat Čln poole Čstrt
EN rSO/tEC 17025

odpovědná osoba vfrobce:
méno a pňíjmení:

E-mail:

Dana Ryčlová

420 469 699 771

Otisk razitka:

Podpis:
&".s}ffi$š
t

5.6.2014

Obsah 2-propanolu [izopropytatkohotu] (mgil
vyiádÍeno na 100o/o objemovfch etano|u):
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Datum vystavení:

30.4.2014

