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Příloha č.2 k protokolu o zkoušce č. FP1616349 

Datum vystavení : 02.09.2016 

Počet stran  : 2 

Zakázka  : FP1616349 

 
Informace o vzorku 

Název vzorku ČAJ MATCHA 

Typ vzorku Zelený čaj 

Objednavatel Čajová květina s.r.o. 

 

Hodnocení výsledků– shrnutí 

Chemické analýzy:  

Nařízení č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek 

v potravinách, nestanovuje limity pro kadmium, chrom a olovo v čajích.  

Hodnocení pesticidů bylo provedeno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) š. 

396/2005. 

 

Mikrobiologické analýzy:  

Hodnocení mikrobiologických parametrů bylo provedeno s použitím limitů uvedených v ČSN 56 

9609, B 5.2.15.1 Čaj zelený, bylinné a ovocné čaje a jejich směsi a Tabulka B.7 – Původci kažení.  

 

Závěr: Vzorek vyhovuje ve všech sledovaných mikrobiologických parametrech a pesticidech. Pro 

olovo, kadmium a chrom není legislativně daný limit. 
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*Relativní nejistoty měření jsou uvedeny v tabulce níže 

**Pesticidy jsou součástí přílohy  TCHC349696-1 Final k výslednému protokolu FP1616349. 

 

 

Tabulka relativních nejistot měření 

ALS Kód Parametr Nejistota měření 

B-METMSDT1 Kovy - ICP-MS  ±20% 

 

 

Vzorkování a odběr vzorků nejsou předmětem akreditace laboratoře. Zkoušené vzorky jsou v 

laboratoři uchovávány v souladu s požadavky deklarovanými zadavatelem. Limitní hodnota je 

stanovena dle specifikace na výrobku nebo na základě vhodného předpisu. Protokol není 

dokladem o schválení výrobku, ani nezahrnuje osvědčení o prodloužení doby prodeje.    

Uvedené legislativní předpisy jsou v platném znění.          

 

 

 

Mikrobiologické zkoušení vzorku 

označení - 

laboratorní číslo vzorku Identifikace a popis vzorku 

FP1616349001 BIO MATCHA TEA RKY36F 

Parametr Jednotka Výsledek 

Escherichia coli KTJ/g <10 

Kvasinky KTJ/g <10 

Plísně KTJ/g <10 

Celkový počet 

mikroorganismů KTJ/g 6,3 x 10
2

 

Chemické zkoušení vzorku 

označení - 

laboratorní číslo vzorku 

Identifikace a popis vzorku 

  

FP1616349001 BIO MATCHA TEA RKY36F 

Parametr Jednotka Výsledek 

Kadmium mg/kg <0,040 

Chrom mg/kg 0,25 

Olovo mg/kg 0,149 

Pesticidy** 
Permethrin mg/kg <0,05 

Ostatní pesticidy mg/kg <LOQ 


