
Odběry vzorků předmětů běžného užívání  
 
S ohledem na výsledky kontrolní činnosti v předchozích letech odebrali pracovníci Krajské hygienické 
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v roce 2016 k laboratornímu vyšetření celkem 
31 vzorků předmětů běžného užívání. K odběru vzorků byly vytipovány výrobky podobného vzhledu a 
charakteru jako nebezpečné výrobky vyhlášené na území ČR nebo výrobky notifikované v 
evropských systémech rychlého varování. 25 odebraných vzorků vyhovělo ve sledovaných ukazatelích 
požadavkům platné legislativy, 6 vzorků nevyhovělo (19,35 %). Nevyhovující výrobky byly neprodleně 
staženy z prodeje a o výskytu nebezpečných výrobků bylo informováno Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
které vyhlásilo výrobky jako nebezpečné na území České republiky. Výrobky byly nahlášeny také do 
evropských systémů rychlého varování RAPEX a RASFF. Předměty běžného užívání byly testovány 
z hlediska migrace rizikových látek z materiálu výrobků do potravin, dodržení požadavků na chemické 
složení, senzorické vlastnosti a mikrobiální čistotu výrobků. Laboratorní analýzou byly u 
kosmetického přípravku profesionální odmašťovač na přírodní řasy prokázány dráždivé účinky na 
kůži, což může vést k poškození zdraví spotřebitele. Riziko je zvlášť závažné vzhledem k oblasti použití 
výrobku v okolí oka. Zjištěny byly také nevyhovující hračky, plastový poník a panenky, v měkčeném 
plastu byl zjištěn nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové, konkrétně rizikový di-(2ethylhexyl)ftalát 
(DEHP), který působí negativně zejména na reprodukční orgány. Je zařazen mezi látky toxické pro 
reprodukci, může poškodit reprodukční schopnosti a zdravý vývoj plodu. Riziko při hře s hračkou 
spočívá v tom, že estery kyseliny ftalové mohou přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte a mohou 
být společně se slinami konzumovány, čímž může dojít k poškození lidského zdraví. Z kuchyňského 
nádobí nevyhověla melaminová miska z hlediska nadlimitního uvolňování formaldehydu z materiálu. 
Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. 
Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění 
nebo alergické reakce.  
Podrobné informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úřední desce 
Ministerstva zdravotnictví ČR a na webových stránkách www.mzcr.cz v rychlých odkazech na 
nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na úřední desce umístěné v sídle Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a na jejích územních pracovištích a na webové stránce 
www.khsova.cz. 
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