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Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje: V Suchdole, dne: 

  Šimůnek Petr 15.06.2021 

 

Věc: Prohlášení k datu výroby a doporučené doby spotřeby výrobků  
 

Vzhledem k tomu, že naše výrobky jsou od více dodavatelů není značení data výroby a doporučené 

spotřeby jednotné. 

U většiny našich výrobků je datum výroby a doporučené spotřeby uveden na dně nebo spodním lemu  

(spreje). Zde je uveden převážně devítimístný kód např. v této podobě: 

 

                                  1721BB046 
1. první dvě číslice (17) uvádí týden výroby 

2. druhé dvě číslice (21) rok výroby 

3. písmena BB vyjadřují uvedení data spotřeby 

4. první dvě číslice(04) uvádí měsíc a poslední číslice (6) rok doporučené doby spotřeby (2026)  
 

                                 nebo  BB20220419 

1. písmena BB vyjadřují uvedení data spotřeby 

2. první čtyři číslice(2022) uvádí rok další dvě (04) měsíc a poslední dvě číslice (19) den doporučené 

spotřeby 

                                      popř. BB0725 

1. písmena BB vyjadřují uvedení data spotřeby 

2. první dvě číslice(07) uvádí měsíc a poslední dvě číslice (25) rok doporučené doby spotřeby (2025)  
 

                                      také BBE08/12/23 

1. písmena BBEvyjadřují uvedení data spotřeby 

2. první dvě číslice(08) uvádí den, další dvě číslice(12) měsíc a poslední dvě číslice (23) rok doporučené 

doby spotřeby (2023)  
 

nebo na přelepce:           BB 10.2024 

1. písmena BB vyjadřují uvedení data spotřeby 

2. první dvě číslice(10) uvádí měsíc a poslední čtyři číslice (2024)  rok doporučené doby spotřeby 

(2024)  

Pro vyznačení data výroby se dále používají vyznačení např. Production 11/2020, nebo jen 10/2020, 

Prod.11/20, nebo jen 26.01.21, 12.04.2021 apod. 

Dále se používají modifikace pro vyznačení data doporučené spotřeby (expirace) např. BB08/24, 

Ex.02/2023, EXP. 08/27, nebo jen 0623, (první dvě číslice=měsíc, druhé dvě=rok),  18.01.2022 

apod. 
 

Těšíme se na další spolupráci a s pozdravem 
 

 Petr Šimůnek 

 Retech,s.r.o. 

 Tel: 602 422 254 

            

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 

Provozovna:Suchdol 212, 285 02 SUCHDOL u Kutné Hory 

Tel./fax: 327 596 128, 327 596 428, E-mail: info@retech.cz  

IČO: 250 18 205, DIČ: CZ 250 18 205 

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 58005 
 

 


