
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 11. 7.2018 
Č. j.: MZDR 27903/2018/0VZ 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle§ 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 
Sb. , ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky 
di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Panenka Angel baby, FASHION, Dreams up, NO. 389 
název dle značení na dolepené etiketě : PANENKA NEVĚSTA, 745297 

EAN kód: 5 901986 745297 

Výrobce dle značení/ země původu: Z&L lndustrial and Trade Co. , Limited, Fiat C23/F, Lucky Plaza 
315-321 Lockhard Road, Wan Chai, Hongkong, Nr.389-6/ Čína 
Dovozce: neuveden 
Distributor: MAJA Toys s.r.o. , 391 72 Sudoměřice u Bechyně 16, IČO: 26043858 
Prodejce: Van Tinh Cao, Pod Čihadlem 509, 285 06 Sázava, IČO: 44704810 
(prodejna: IVETA Obuv-Textil-Hračky-Domácí potřeby, Sklářská 333, 285 06 Sázava) 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery 
kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech 
a slizn ici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí 
na reprod ukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 15,4 % hm. To nesplňuje limit 
O, 1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, 
uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

Popis výrobku: Panenka je vysoká cca 28 cm s dlouhými vlasy a se svatebními šaty s připevněnou 
květinou v pase (červené nebo růžové barvy) se zelenými listy. Panenka je balena v barevné 
papírové skládačce s průhledem a s doplňky (např. kabelkou, kozačkami, šperky a sponou do vlasů). 
Na přední straně skládačky jsou uvedeny náp.isy (Angel baby, Dreams up Every girl's dream to 
become themost beautiful girl, Stay true stay yourself, To be a fashion leader, FASHION), upozornění 
oh ledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých 
částic (For 3+) a obrázek panenky. Na zadní straně jsou uvedeny nápisy (ANGELBABY, fashion, 
sweety, i can be ... , Stay true stay yourself, To be a fashion leader), obrázek panenky a dolepená bílá 
etiketa s českým názvem (PANENKA NEVĚSTA) , kódem 745297, českým i varovnými texty, 
distributorem, symbolem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, označením shody CE a symbolem 
nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"). Na druhé dolepené 
etiketě jsou uvedeny texty v polském jazyce, výrobce a EAN kód (na firmu PHU BIGTOYS Jacek 
Bigaj , ul. Gromadzka 46, 30-719, Kraków). Na spodní straně skládačky je upozornění ohledně 

nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), 
označení shody CE, recyklační symbol, symbol Zeleného bodu, symbolem nabádající k šetrnému 
vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"), země R' vodu, číslo výrobku NO. 389 
a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. 
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e-mail: klara.liscova@mzcr.cz 




