Značky a symboly v oblasti hraček a předmětů běžného užívání
Při koupi kosmetických přípravků, hraček a kuchyňského nádobí se můžeme setkat s řadou značek a symbolů,
které nás na obalu, případně přímo na výrobku informují o jeho vlastnostech a správném použití výrobku.
Další symboly nás informují o materiálu obalu a jak s ním dále nakládat.
Víte co znamenají některé nejčastěji používané?

Symboly na kosmetických přípravcích
1. Odkaz na připojené informace znamená, že k výrobku je přiložen nebo připevněn leták, kde najdete
další informace, které nebylo možno např. z důvodu velikosti uvést přímo na etiketě. Jedná se o
informace o složení výrobku – seznam přísad a upozornění týkající se použití kosmetického přípravku.
Příklady zvláštních upozornění: „Nepoužívat pro děti do 3 let“, „ Nepoužívat po peelingu nebo na
podrážděnou kůži“, „ Jen pro profesionální použití“, „Používejte vhodné rukavice“, „Zabraňte styku
s očima“ atd.

2. Doba trvanlivosti po otevření, jedná se o údaj o době v měsících nebo rocích, po kterou je přípravek
po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato informace se
uvede symbolem „otevřeného kelímku“ za kterým následuje údaj o době v měsících nebo rocích.
Používá se u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.
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3. Datum minimální trvanlivosti, do kterého kosmetický přípravek plní svou funkci a je bezpečný pro
lidské zdraví. Musí obsahovat měsíc a rok nebo den, měsíc a rok v uvedeném pořadí. Datu předchází
symbol „přesýpacích hodin“ nebo slova „spotřebujte nejlépe do“. Údaj o minimální trvanlivosti není
povinný u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců.

Symboly, týkající se obalů např. kosmetických přípravků
1. Recyklační symbol doplněný o číselné nebo textové označení materiálu, ze kterého je výrobek
vyroben, lze uvádět obojí.
Příklady materiálů z plastu:

polyethylen vysokohustotní

polyvinylchlorid

polypropylen

2. Zelený bod - je ochranná známka umisťovaná na obaly výrobků. Označení obalu výrobku známkou
Zelený bod znamená, že za označený obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr,
třídění a recyklaci obalového odpadu. Označení Zelený bod je možné uvádět na obalu výrobku jen na
základě smlouvy se společností, která je pověřena udělovat oprávnění k jejímu užívání (v ČR
společnost EKO-KOM, a.s.).

3. Panáček odhazující obal do koše – nám sděluje, že obal od výrobku máme odhodit do nádoby na
odpad, ne na zem.

Symboly na hračkách
1. Hračky, které nejsou určeny pro použití dětmi mladšími 36 měsíců
musí být opatřeny upozorněním, například:
"Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců" nebo "Nevhodné pro děti do tří let" nebo upozorněním v podobě této
grafické značky:

K těmto upozorněním musí být připojena stručná informace o druhu nebezpečí, které toto upozornění vyžaduje
(např. „Obsahuje malé části“).
Toto označení není povinné pro hračky, které jsou pro svou funkci, rozměry, charakteristiky či vlastnosti nebo
z jiných přesvědčivých důvodů zjevně nevhodné pro děti mladší 36 měsíců.
2. Značka shody CE

Označení CE – osvědčuje shodu výrobku s požadavky právních předpisů Evropského Společenství. Toto
označení připojuje na výrobek pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Označení CE se smí připojit
pouze na výrobky, u kterých je to legislativou stanoveno. Jedná se např. o hračky, vybrané elektrické
spotřebiče, vybrané stavební výrobky, zdravotnické prostředky, výtahy, stroje a měřící zařízení. Jiné označení
může být na výrobek připojeno, pokud nebude snížena viditelnost, čitelnost a význam označení CE. Pokud je
symbol označení CE zmenšen nebo zvětšen, musí být zachovány proporce dané mřížkou, dle platné
legislativy. Je zakázáno používat jakékoliv značky, které lze zaměnit s označením CE.

Symboly na potravinářských obalech a kuchyňském nádobí:
1. Označení pro materiály a předměty, které jsou určeny pro styk s potravinami je vyznačeno
symbolem pohárku s vidličkou nebo slovy „pro styk s potravinami“ nebo konkrétním označením,
týkajícím se použití, jako kávovar, láhev na víno, polévková lžíce.
Toto označení není povinné pro předměty, které jsou zjevně určeny k tomu, aby přicházely
do styku s potravinami.

2. Označení, aby mohl spotřebitel identifikovat nejedlé části - označují se tak aktivní a inteligentní
materiály a předměty určené pro styk s potravinami nebo jejich části vždy, když mohou být
považovány za jedlé:
a) slovy „NEJEZTE“ a
b) vždy, je-li to technicky možné, symbolem

Toto označení musí být dobře viditelné, zřetelně čitelné a nesmazatelné. Informace musí být vytištěny písmem
o velikosti alespoň 3 mm.

