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 Programy zkoušení způsobilosti  
Kvalita v nápojů (QBS) 
Přihláška pro rok 2020 

Česká republika, Slovensko 
 
 

 Vyplňte níže uvedená pole a zašlete objednávkový formulář alespoň 2 týdny před distribucí e-mailem nebo poštou 
na adresu: LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kielpin, 05-092 Lomianki, POLAND 

Tel. +48 22 751 31 40 Fax: +48 22 751 58 45 E-mail: pl@lgcgroup.com     
 
 
 
 
 

 Vzorky 

 Kolo 
Termín 

odesl.vz. 

Termín zasl. 

výsledků 
500 501 505 506 507 510 514 515 516 517 518 519 520 521 522 524* 525* 526*

BV286 17.2. 16.3.                   

BV289 26.5. 22.6.                   

BV292 17.8. 14.9.                   

BV295 23.11. 21.12.                   

 * Upozorňujeme, že takto označené vzorky nejsou zařazeny do LGC Standards UKAS akreditovaných vzorků. 
 
 
 

 Nedostupné 

1 Do políček zapište počet objednávaných vzorků. 
 
 

MIKROBIOLOGICKÉ VZORKY 

Vzorek  Dodáno jako Cílový/é analyt/y 

500 – ovocný 
džus 

Lyofilizovaný vzorek plus 
90ml diluentu simulovaného 
ovocného džusu a 10ml 
primárního diluentu 

Celkové počty aerobních mezofilních 
Počty kvasinky; plísně; bakterie mléčného kvašení  
Detekce Escherichia coli 

501 – 
nealkoholický 
nápoj  

Lyofilizovaný vzorek plus 
90ml diluentu simulovaného 
nealkoholického nápoje a 
10ml primárního diluentu 

Celkové počty aerobních mezofilních   
Počty kvasinky; plísně; bakterie mléčného kvašení  
Detekce Escherichia coli 

505 – filtrace 
Lyofilizovaný vzorek o 
konečném objemu 1l 
(Diluent se nedodává) 

Celkové počty aerobních mezofilních   
Počty kvasinky; plísně; bakterie mléčného kvašení  
Detekce Escherichia coli 

506- filtrace 
Lyofilizovaný vzorek o 
konečném objemu 1l 
(Diluent se nedodává) 

Počty termofilních acidofilních bakterií (Alicyclobacillus spp) 
Detekce termofilních acidofilních bakterií produkujících guajakol 

507 – ovocný 
džus 

Lyofilizovaný vzorek plus 
100ml simulovaného 
ovocného džusu 

Detekce rodu Salmonella; Listeria monocytogenes; Escherichia 
coli O157 

  
 

 Chemické vzorky jsou uvedeny na následující straně. 
 
 

 
 
 

 ID číslo laboratoře: Číslo objednávky: 
(nepovinné)  

 BV _  _  _  _ 
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CHEMICKÉ VZORKY 

Vzorky Množství Dodáno jako Cílový/é analyt/y 

510 – ovocný 
džus  

125ml 

BV286: Pomeranč 
BV289: Jablko 
BV292: Grep 
BV295: Brusinka 

Brix; kyselost (monohydrát kys. citronové); pH; 
fruktóza; glukóza; vápník; fosfor; draslík; hořčík; 
sodík 

514 100ml Tekutý vzorek  Kyselina askorbová (vitamin C) 

515 – nealk. 
nápoj 

2 x 330ml Sycený nealkoholický nápoj 
Brix; kyselost (monohydrát kyseliny citronové); 
pH; oxid uhličitý; fruktóza; glukóza; sacharóza 

516 – nealk. 
nápoj 
nesycený  

2 x 250ml 
Nesycení nealkoholický nápoj 
(vzorky A a B) 

Vzorek A: kys. benzoová; kofein; oxid siřičitý 
(volný a celkový); kys.sorbová (volná kyselina; 
kys. fosforečná 
Vzorek B: acesulfám K; aspartám; kys. 
cyklamová (volná kyselina); sacharin (volný imid); 
sukralóza 

517 - Soft 
Drink 
(dilutable/ 
ready to 
drink) 

2 x 250ml 

BV286: Dilutable drink 
BV289: Ready to drink 
BV292: Dilutable drink 
BV295: Ready to drink 

vzorek A: kyselost (monohydrát kys. citronové); 
kys. bezoová; brix; kofein; oxid siřičitý (volný a 
celkový); pH; kys. sorbová (volná kyselina) 
vzorek B: acesulfám K; aspartám; kys. 
cyklámová (volná kyselina); fruktóza; glukóza; 
sacharin (volný imid); sacharóza; sukralóza 
NOVÉ

518 – Ovocný 
džus 

100ml BV289: Pomeranč 
Antimon; arsen; kadmium; železo; olovo; cín; 
zinek 

519 – Nealk. 
nápoj  

100ml 
Vzorek nealkoholického 
nápoje 

Antimon; arsen; kadmium; železo; olovo; cín; 
zinek; vápník; fosfor; draslík; hořčík; sodík; 
hliník** NOVÉ; Mangan** NOVÉ; měď**  NOVÉ; 
selen** NOVÉ 

520 – Ovocný 
džus  

60ml Vzorek jablečného džusu Patulin (korigovaný pro resuscitaci) 

521 – 
Nealkoholický 
nápoj  

250ml 
Vzorek nealkoholického 
nápoje 

Nikotinamid (vitamín B3); kys. pantotenová 
(vitamín B5); pyridoxin (vitamín B6); 
kyanokobalamin (vitamín B12); kys.askorbová 
(vitamín C); DL-α-tokoferol (vitamín E)

522 – Nealk. 
nápoj  

125ml 
Vzorek nealkoholického 
nápoje 

Celkové stéviové glykosidy; rebaudiosid A 

524 – Sycená 
voda 

2 x 500ml Vzorek sycené vody  
Oxid uhličitý; vodivost (20˚); pH; sušina (180˚); 
vápník; hořčík; draslík; sodík; hydrogenuhličitan; 
chlorid; sulfát 

525 – 
Smoothie 
NOVÉ 

250ml Vzorek smoothie 
Energetická hodnota; tuk; nasycené mastné 
kyseliny; sacharidy; cukry celkem; fruktóza; 
sacharóza; bílkoviny; sůl; sodík; vláknina; pH 

526 – 
Energetický 
nápoj NOVÉ 

1 x láhev / 
plechovka 

Vzorek energetického nápoje 
Energetická hodnota; sacharidy; cukry celkem; 
fruktózat; sacharóza; sůl; sodík; pH; kofein 

**Upozorňujeme, že takto označené vzorky nejsou zařazeny mezi LGC UKAS akreditované vzorky 
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Více informací o programu naleznete ve specifikaci. 

 
Vyplňte, prosím, kontaktní údaje: 

 
 

Dodací adresa: Fakturační adresa: 
Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: 
Oddělení: Oddělení: 
Společnost: Společnost: 
Adresa: Adresa: 
  
Město: Město: 
PSČ: PSČ: 
Země: Země: 
Tel: Tel: 
Fax: Fax: 
E-mail: E-mail: 
 DIČ: 
  

Oznámení o zprávě zaslat: # Na tuto e-mailovou adresu bude zaslána informace o 
dostupnosti zprávy ke stažení v PORTALu, našem 
online systému pro zasílání zpráv 

Kontaktní osoba: 
E-mail#: 

 
Upozornění: 
 Pro informaci o cenách kontaktujte, prosím, LGC Standards Sp. z o.o. 
 V případě, že účastník nezašle platné DIČ, bude k ceně vzorků připočteno DPH ve výši 23%. 
 Cena za kurýrní služby LGC Standards nezahrnuje místní dovozní povolení a podobné poplatky, tyto 

výdaje jsou na straně účastníka. 
 Faktura bude vystavena po obdržení vzorků. 
 V případě neúčasti v objednaném kole nebudou účastníkovi poskytnuty žádné náhrady. 
 LGC Standards si vyhrazuje právo nezaslat vzorky nebo zprávu účastníkovi, který neuhradil včas fakturu 

za vzorky předchozí. 
 LGC nezaručuje počet účastníků, kteří zašlou výsledky pro dané analyty v daném kole. 
 Uvedené ceny jsou platné pro zasílání výsledků elektronicky prostřednictvím online systému pro zasílání 

zpráv PORTAL. Pokud budou použity jiné metody k zaslání výsledků, budou tyto zpoplatněny. 
Kontaktuje, prosím LGC Standards Proficiency Testing pro zjištění výše poplatků. 

 Podepsáním tohoto formuláře vyjadřujete souhlas se všeobecnými podmínkami společnosti LGC 
Standards pro dodání produktů a služeb pro kontrolu kvality. Pro vzorky obsahující mikroorganizmy 
zařazené do biosafety levelu (BSL) 1 nebo 2, potvrzujete, že s těmito mikroorganizmy můžete nakládat 
ve shodě s předpisy. 

 
 

 

Stávající zákazníci 
Pokud si přejete změnit své marketingové preference, navštivte, prosím, naše centrum preferencí  
nebo kontaktujte ptcustomerservices@lgcgroup.com 
 
Noví zákazníci  
LGC by vás ráda kontaktovala emailem, telefonicky nebo poštou o svých produktech, službách a vztahujících 
se oblastech výzkumu. LGC neprodává kontaktní údaje jiným stranám. Můžete se kdykoli odhlásit. 
 

     Ano, chci být kontaktován/a o LGC produktech, službách a výzkumu 
 

     Ne, nepožaduji nyní zasílání marketingových informací o LGC produktech a službách 
 

 
 
 
 

Podpis ………………………………………       Datum ……………………… 


