
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109 
podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f 

 

 
 
 

Výběr bezpečné hračky  - informace pro spotřebitele 

Při výběru vhodné hračky pro dítě je základní prioritou její bezpečnost, zdravotní 
nezávadnost a celková kvalita provedení. Spotřebitelé by měli při nákupu hraček 
věnovat v prvé řadě pozornost tomu, zda se na nich nachází povinné označení, tedy 
informace týkající se věkového omezení, případné varování před riziky nevhodného 
používání, či zda byla hračka certifikována. Označení má být viditelně, čitelně 
a neodstranitelně připojeno k hračce, k připojenému štítku nebo k obalu. V případě 
malých hraček a hraček skládajících se z malých částí může být označení 
alternativně připojeno na štítek nebo průvodní leták.  

 
Základní označení na hračce, jejím obalu nebo přiloženém letáku: 

• Identifikační údaje o výrobci/zplnomocněném zástupci, dovozci 
• Označení věkové skupiny, např. „nevhodné pro děti do 36 měsíců/3let“, nebo 

grafická značka 
• Identifikační údaj hračky – např. uvedením typu, série, sériového čísla, čísla 

modelu 
• CE označení vyjadřující předpoklad shody s bezpečnostními požadavky 

a další povinná označení, která se týkají specifických druhů hraček 
(upozorňuje uživatele na možná rizika spojená s používáním hračky 
a bezpečnostní pravidla) 
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Grafická značka nevhodnosti pro 
děti do tří let 
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Mezi rizikové patří zejména plastové hračky a to z důvodu přítomnosti nepřípustného 
množství esterů kyseliny ftalové – ftalátů (náleží ke skupině „změkčovadel“ 
používaných v průmyslové výrobě ke zlepšení mechanických vlastností plastových 
výrobků, zejména z materiálu PVC). Jsou to toxické chemické látky, které mohou 
poškodit funkci lidských orgánů, jako jsou játra nebo ledviny nebo negativně 
ovlivňovat vývoj plodu a reprodukční schopnosti člověka.  

Počty vyhlášených nebezpečných plastových hraček na území ČR, ale i hlášených 
v členských zemích EU prostřednictvím informačního systému RAPEX (Rapid Alert 
System for Non-Food Products) je stále velmi vysoký. Proto je důležité sledovat tato 
pravidelná hlášení a předejít tak nákupu nebezpečné hračky. 

 
Kde nalézt přehled o nebezpečných výrobcích: 

• na stránkách ministerstva zdravotnictví ČR 
http://www.mzcr.cz/obsah/nebezpecne-vyrobky_880_1.html   

• webové stránky jednotlivých KHS, např. 
http://www.khsova.cz/homepage/nebezpecne-vyrobky  

• Profily jednotlivých KHS na sociálních sítích typu facebook 
• webové stránky Evropské komise - informační systém pro rychlou výměnu 

informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích RAPEX 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alert
s/?event=main.listNotifications 
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