
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTYI 
ČESK~ REPUBLIKY 

V Praze dne 15.6.2018 
Č. j.: MZDR 23977/2018/0VZ 

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

Miska melamin dětská ZOO FRIENDS, MELAMINOVÁ MISKA 
EAN kód: 02727394, 1008000014880 (neexistují) 

Výrobce/ Země původu: neuvedeno 
Dovozce dle značení: Alfred Franks & Bartlett, PLC, AL4 OJJ 
Distributor dle značení/ distributor dle nabývacího dokladu: TReND VELKOOBCHOD, Přerov, 
www.trendvo.cz / Vladimír Šícha, A. Jiráska 189, 261 01 Příbram, IČO: 11299801 
Prodejce: PHN COMPANY, s.r.o. , K Hlásovu 71, 252 44 Psáry - Dolní Jirčany, IČO: 25090054 
(provozovna: OBCHODNÍ CENTRUM AWA, Světlogorská 2767, 390 05 Tábor) 

Popis: Barevná hluboká oválná melaminová miska s motivem zvířátek na dně (např. slon, žirafa, 
lev), s rozměry cca 16 x 13 x 4 cm, po vnější straně s barevnými okraji a s puntíky. Miska 
je prodávána nebalená, na dně misky z vnější strany jsou vylisovány texty s popisem použití výrobku 
(Fridge, Freezer, NOT FOR MICROWAVE, NOT FOR DISHWASHER). Na výrobku jsou dolepeny 3 
etikety s údaji. Na první etiketě je uveden dovozce, neexistující EAN kód a upozorňující texty 
vztahující se k použití výrobku v anglickém jazyce. Na druhé dolepené etiketě jsou uvedeny české 
pokyny k použití výrobku, další texty, český název a distributor. Na třetí etiketě je uveden český 
název výrobku a neexistující EAN kód. 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných 
podmínek neuvolňova l své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. 
Laboratorními testy bylo prokázáno, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje 
melamin v množství 2,9 mg/kg simulantu. 

To je v rozporu s články 1 O a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech 
z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 
25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak 
překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) ze dne 16. 4. 2010 
(Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin. 
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