
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 29. 1. 2018 
Č. j .: MZDR 3640/2018/0VZ 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků 
č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů , stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

PADĚLEK: parfémovaná/ toaletní voda DIOR HOMME INTENSE EAU DE PARFUM, TESTER 
NOT FOR SALE, 100 ml 

Na dolepené etiketě: DIOR HOMME INTENSE EAU DE PARFUM/ EAU DE TOILETTE, 
F247924709,9P01 

EAN: 3348900838116 (kód neexistuje) 

Výrobce/ Země původu/ Dovozce: nezjištěno 
Distributor: EDIL DOMUS s.r.o. , Nový Dvůr 1498, 686 04 Kunovice, IČ: 26887193 
Prodejce: e-shop: www.parfumpalace.cz 

Popis: Mezinárodní nezisková asociace majitelů práv duševního vlastnictví REACT Czech Republic 
& Slovakia označila výrobek za padělek. Parfémovaná voda světle hnědé barvy ve skleněném , 

hranatém flakonu o objemu 100 ml. Flakon má černé , neprůhledné boční strany, mechanický 
rozprašovač je celý v černé barvě, po okrajích rozprašovače je vyrytý/vylisovaný text (DIOR 
HOMME), na horní části rozprašovače jsou vyryta/vylisována písmena CD. Po celé délce flakonu je 
uvnitř vedená černá trubička . Rozprašovač je uzavřen plastovým uzávěrem. Na přední straně flakonu 
je uveden text DIOR HOMME INTENSE, na zadní straně flakonu je uveden více jazyčný text 
TESTER VIETATA LA VENDITA/ NOT FOR SALE VENTE INTERDITE. Na spodní straně flakonu je 
u jednoho vzorku nalepená bílá etiketa s texty identifikující výrobek s údajem o obsahu (EAU DE 
PARFUM, 100 ML-3,4 FL.OZ.) a klamavými údaji o původu padělku (Parfums Christian Dior, 75008 
Paris-France, MADE IN FRANCE) a číslo výrobní šarže 9P01 . Na druhém vzorku flakonu na spodní 
straně jsou vytištěné texty identifikující výrobek (EAU DE TOILETTE, 100 ML-3,4 FL.OZ) a klamavé 
údaje o původu padělku (Parfums Christian Dior, 75800 Paris-France, MADE IN FRANCE). Flakon je 
vložen do bílé, papírové skládačky, bez textů. Na horní straně skládačky je nalepená bílá etiketa 
s texty (DIOR HOMME INTENSE EAU DE PARFUM, TESTER-NOT FOR SALE), číselný kód 
F247924709 a neexistující EAN kód 3348900838116. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D-Limonene (CAS 5989-27-5) 
v množství 1,232 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,5544 % hm. , Geraniol (CAS 106-24-1) 
v množství 0,005481 % hm., Citral (CAS 5392-40-5) v množství 0,07476 % hm. , Alpha-isomethyl 
ionone (CAS 127-51-5) v množství O, 19822 % hm., Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) 
v množství 0,0021912 % hm., Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 0,2208 % hm., Hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,902 % hm., Hexyl cinnamal (CAS 
101-86-0) v množství 0,002172 % hm., Benzyl benzoate (CAS 120-51-4) v množství 0,48283 % hm., 
v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č . 1223/2009 
o kosmetických přípravcích, příloha č. Ill (ref. č . 88, 84, 78, 70, 90, 83, 77, 79, 87, 85) , podle které 
musí být přítomnost této látky vyznačena v seznamu přísad, pokud její koncentrace překračuje: 
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0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním 
potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly 
konkrétního výrobku vyvarovat. 

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti , že 
tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě , 

že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu 
vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 
Svěšeno z úřední desky dne: 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 1 
tel. : +420 224 971 111, e-mail: hem@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
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