Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání Krajské
hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové za období od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2018
V 1. pololetí 2018 pracovnice oddělení hygieny předmětů běžného užívání Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové:
✓ provedly 164 kontrol, z toho 34 šetření v tržní síti souvislosti s ověřováním výskytu výrobků,
které byly předmětem hlášení RAPEX
✓ uložily pravomocně celkem 6 pokut v celkové výši 57 000 Kč a 3 napomenutí
✓ odebraly 33 výrobků k laboratorní analýze
✓ podílely se na praktické části specializačního vzdělávání odborných pracovníků a asistentů
v ochraně a podpoře veřejného zdraví a akreditovaného kvalifikačního kurzu
✓ odpovídaly na dotazy a poskytovaly informace občanům
Kontroly
K 30. 6. 2018 bylo provedeno celkem 129 kontrol zaměřených na předměty běžného užívání
(kosmetické přípravky, výrobky určené pro styk s potravinami, výrobky pro děti do 3 let) u výrobců,
dovozců a v tržní síti.
48 kontrol bylo plánovaných, zaměřených zejména na ověření správnosti příslušné dokumentace
a značení dozorovaných výrobků. Dále proběhlo 8 kontrol u výrobců výrobků a materiálů určených pro
styk s potravinami (keramika), 1 kontrola u výrobce kosmetických přípravků a 2 kontroly u výrobců
výrobky pro děti do 3 let zaměřené na správnou výrobní praxi. 3 kontroly obalových materiálů byly
uskutečněny v potravinářských podnicích.
V rámci regionální priority bylo provedeno 9 kontrol nad prodejem přírodních kosmetických
přípravků a 3 kontroly nad prodejem silikonového náčiní se zaměřením na ověření zdravotní
nezávadnosti a dalších povinností odpovědných osob. Kontrola mikrobiologické nezávadnosti
přírodních kosmetických přípravků s odběrem vzorků byla provedena v provozovnách Belle Sofia,
Vrchlabí, Bellis Jičín, Beseda Bio Rychnov nad Kněžnou, Bez obalu Hradec Králové, Bioobchod.CZ
Jaroměř a Trutnov, Fabio Produkt prodejna Jičín, Zdravíčko Hradec Králové, BIO4BODY Hradec
Králové. Kontrola zdravotní nezávadnosti silikonového náčiní s odběrem vzorků byla provedena
v provozovnách ANEKT CZ Hradec Králové, Domácí potřeby Hradec Králové, Dortisimo.cz Hradec
Králové. Celkem odebráno 17 výrobků (14x kosmetické přípravky, 3x silikonové výrobky), u nichž byla
potvrzena zdravotní nezávadnost.
9 kontrol bylo provedeno na základě pokynu hlavního hygienika zaměřených na zdravotní rizika
vybraných kosmetických přípravků s obsahem vonných látek (alergeny 5x), plastového kuchyňského
nádobí a náčiní z melaminu (4x).
Na základě hlášení v systému RASFF, v oblasti materiálů a předmětů přicházejících do styku
s potravinami, byla v Královéhradeckém kraji byla provedena 1 kontrola, a to u dovozce výrobku
SKLENICE 240 ml s dekorem hus. U výrobku bylo zjištěno uvolňování olova a kadmia z okraje pro
pití.
Dalších 39 kontrol bylo provedeno za účelem kontroly stažení z trhu výrobků, které byly vyhlášeny
hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné.
Jednalo se o hračky s nadlimitní hodnotou di(2-ethylhexyl)ftalátů (DEHP). Riziko obsahu (DEHP)
spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte,
mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami
konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Dále byly vyhlášeny kosmetické přípravky
z důvodu obsahu konzervační směsi Methylchloroisothiazolinone (MIC) a Methylisothiazolinone (MI)
v bezoplachových přípravcích, nevyhovujícího značení, ve většině případů nebyla uvedena odpovědná

osoba a neuvedení obsažených alergenů. Pro zajištění snížení rizika kožních alergií je směs MIC / MI
zakázána v neoplachových kosmetických přípravcích. Dále představují neoznačené přípravky riziko pro
spotřebitele v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku,
neboť toxikologická střediska nemají možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit
tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Riziko v případě vybraných vonných látek s prokazatelným
alergenním potenciálem spočívá v tom, že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné
informace, vystavena nadlimitnímu obsahu těchto látek, které jsou významnou příčinou alergických
(kontaktních) dermatitid.
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V tržní síti bylo provedeno 34 šetření (úkonů předcházejících kontrole), při nichž byl ověřován výskyt
výrobků, které byly předmětem hlášení RAPEX (systém rychlého varování – hlášení o výskytu
nebezpečných spotřebitelských výrobků nepotravinářského charakteru v tržní síti EU). Jednalo
se převážně o hračky (panenky), kosmetické přípravky (např. oční stíny, rtěnka s obsahem těžkých kovů,
vlasový krém s obsahem Methylchloroisothiazolinone) a 1x výrobek pro děti do 3 let (dětské montérky
a košile s malými knoflíčky).
V tržní síti v Královéhradeckém kraji takové výrobky nalezeny nebyly.

Vzorky
V rámci kontrol byly odebírány vzorky výrobků k ověření jejich zdravotní nezávadnosti. Bylo
odebráno celkem 33 výrobků:
23 kosmetických výrobků (mýdla, mast, šampony, parfémy, opalovací mléko, barvy obličejové a party
líčení),
9 výrobků pro styk s potravinami (sklenice na pití s motivem puntíků v bílé a žluté barvě, melaminové
a silikonové náčiní, BIO talíř dělený z cukrové třtiny)
1 hračka (sliz).
Laboratorní analýzou bylo u sklenice na pití s motivem puntíků v bílé a žluté barvě zjištěno uvolňování
olova a kadmia v okraji pro pití. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití může docházet
ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým prvkem a následně k jeho průniku do organismu. Daný výrobek
byl vyhlášen jako nebezpečný a zároveň stažen z trhu.

U mýdel, masti, šamponů, barvy obličejové, party líčení, 3 melaminových výrobků a silikonového náčiní
byla prokázána zdravotní nezávadnost, ale byly zjištěny nedostatky v označování u pár výrobků.
V ostatních případech nejsou doposud výsledky známy.

Opatření
Ve sledovaném období nebylo pracovnicemi PBU uloženo opatření, v 1 případě došlo dovozcem
dobrovolně ke stažení závadného výrobku z trhu.
Sankce
Bylo uloženo 9 sankcí – 3 napomenutí a 6 pokut ve výši 57 000,- Kč za uvedení na trh nebezpečného
výrobku, zdravotní tvrzení, neuvedení povinných údajů na výrobcích.
Podněty
Bylo řešeno 5 spotřebitelských podnětů týkajících se zejména kosmetických přípravků, z nichž 2 jsou
v řešení, 2 nespadaly do kompetence krajské hygienické stanice a 1 byl oprávněný.
Dotazy
V daném období bylo řešeno 11 dotazů veřejnosti, nejčastěji na výrobu, označování kosmetických
přípravků a na výrobu oblečení pro děti ve věku do 3 let.

Zpracoval: oddělení PBU

