
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 16. 11. 2018 
Č. j.: MZDR 47189/2018/0VZ 

Ministerstvo zdravotn1íctví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků 
č. 10212001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovi jako nebezpečný tento výrobek: 

FRUIT BROTHERHOOD WATERMELON 
EAN: kód neuveden 

Výirobce l dovozce I distr.ibutor: neuvedeni 
Distributor dlle nabývacího dolkladu: nezjištěn (nabývací doklady nebyly k dispozici) 
Prodejce: lnnoshop s.r.o., Husova 51/38, 417 02 Dub,Í - Běhánky, IČO: 05685141 
(prodejna: INNOSHOP (ZMC), Cínovec 290, 415 01 Dub1í) 

Popis: Výrobek v průhledné plastové llalhvičce s průhledným šroubovacím uzávěrem byl ve vyse 
uvedené pmdejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Dávkovač pod uzávěrem je 
barvy červené. Na lahvičce je nalepená žlutozelená papírová nálepka s malovanými motivy melounu a 
textem: .FRUIT IBROTHERHOOD, VG70/PG30, WATIERMELON, 60ML, WARNING, MINORS, 
PIREGNANT WOMEN ANO LACTATING WOMEN, THREEHIGH PATIENTS PROHIBITED USE. 
TO ENSURE THE QUALITY OF THIE PRODUCT.PLEASE KEEP IT IN THE SHADE. IN ORDER 
TO ENSURE THE TASTE. KAIFEING AS FAR AS POSSIB'LE IN 30 DAYS.SHAKE BEFORE USE.". 
Na etiketě jsou dále čtyři piktogramy / symboly: symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnimu 
prostředí (piktogram Panáčka s košem}, recyiklatní symbol, symbol znázorňující nevhodnost výrobku 
pro těhotné a symbol znázorňující nevhodnost výro.bku pro osoby mladší 18 let. 

Odůvodnění: BY:lo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky 
na značení dle§ 12h odst. .2 písm. a) až e) a g) záikona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšich předpisů, 

v platném znění, dále jen „zákon", dle§ 121h odst. 3 zákona, dle§ 13e odst. 1 zákona a dle§ 5 odst. 1 
písm. a) vyhllášky č. 37 /2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných 
výrobcích určených ke kou1ření, dál,e jen „vyhláška. U výrobku není dodržen požadavek na povolený 
objem náhradní náplně dle § 3 odst 7 vyhlášky. 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že informace o výrobku nejsou dostupné v českém jazyce. Není 
známo sl-ožení výrobku ani způsob je'ho použití. V případě, že by výrobek obsahoval nikotin, 
tj. návykovou a a lkutně toxickou látku při všech způsobech expozice v dostatečně vysokých dávkách, 
není spotřebite'I informován o bezpečném používání výrnbku a v případě nastalých zdravotních potíží 
v souvislosti s užiitím výrobku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace 
o složení výrobku a zvolit tak ryc'hlé a náležité lékařské ošetření. 

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

. Eva Gottvaldová 
náměstkyně p chranu a podporu veřejného zdraví 

1 avní hygienička ČR 

Č:R - Ministerstvo zdravotnictví - Odbor ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel. : +420 224 971 111 , fax: +420 224 972 111 
e..omaíl: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Vyřizuje: Ing. Viktorie Vinklerová, Ph .O. , tel.: +420 224 972 917, e-mail : viktorie.vinklerova@mzcr.cz 
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