
Předměty běžného užívání
Mezi předměty běžného užívání patří:
- materiály a předměty určené pro styk s potravinami
- hračky
- kosmetické přípravky
- výrobky pro děti ve věku do 3 let

Kontroly v distribuční síti jsou zaměřeny zejména na prošetření 
správnosti označení výrobků a uvádění zakázaných látek v sezna-
mu ingrediencí. Ročně je prozkoumáno značení u 2000 výrobků,  
výsledky prokazují, že téměř desetina z nich nevyhovuje požadav-
kům platné legislativy. 

U výrobců a dovozců předmětů běžného užívání je kontrolována 
dokumentace k výrobkům, prohlášení, atesty a dodržování poža-
davků správné výrobní praxe. 

KHS MSK šetří také podněty občanů, které se týkají např. prověření 
netypického zápachu hraček, nesprávného použití těsnících víček 
při konzervaci potravin, nevyhovujícího označení kosmetických 
přípravků, nežádoucích kožních reakcí po jejich aplikaci apod. K 
laboratornímu vyšetření je ročně odebíráno přes 50 vzorků před-
mětů běžného užívání, z čehož průměrně 10 % nevyhovuje sta-
noveným požadavkům. Prováděno je minimálně 400 plánovaných 
kontrol za rok a 600 šetření za účelem ověření výskytu nebezpeč-
ných předmětů běžného užívání v Moravskoslezském kraji. Při 
zjištění nevyhovujících výrobků v tržní síti jsou v průběhu kontrol 
prováděna nápravná opatření a výrobky jsou neprodleně staženy z 
prodeje. Za porušení stanovených povinností jsou provozovatelům 
ukládány sankce. 

Z hlediska předcházení výskytu nebezpečných výrobků na trhu je 
důležitým faktorem kontrola dodržování zásad správné výrobní 
praxe. Při dozorové činnosti je uplatňována analýza rizika, kdy 
největší důraz je kladen na kontrolu rizikových typů výrobků. 
Zaměření dozorové činnosti KHS MSK na rizikové typy výrobků 
vede ke stažení nebezpečných výrobků z trhu a ochraně konečné-
ho spotřebitele.

Dostupnost informací o nebezpečných výrobcích

Informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici 
na úřední desce Ministerstva zdravotnictví v rychlých odkazech 
na nebezpečné výrobky. Vyvěšeny jsou také na úředních deskách 
KHS MSK a na webových stránkách www.khsova.cz.



Záchyt některých  nebezpečných 
výrobků v Moravskoslezském kraji
Kuchyňské melaminové nádobí a náčiní – lžíce a dětský pohár 
- nadlimitní vyluhování formaldehydu z výrobku; průnik formalde-
hydu do potravin; při orálním příjmu působí nepříznivě na játra a 
trávicí systém, rychle se vstřebává kůží, může způsobit či zhoršit 
alergické reakce 

Mlýnek na odšťavňování ovoce 
- olupování povrchové úpravy mlýnku; vzniká riziko poranění úst 
nebo trávicího ústrojí spotřebitele při konzumaci šťávy s drobnými 
kousky kovu, uvolněnými z materiálu výrobku

Panenky typu „Barbie“
- nadlimitní obsah esterů kyseliny ftalové, prokázán rizikový di-(-
2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), který působí negativně na reprodukční 
orgány a při kontaktu dítěte s hračkou může dojít k průniku DEHP 
do organismu dítěte

Vibrační kousátko 
- překročen limit pro vibrace, na základě zhodnocení zdravotního 
rizika při používání vibračního kousátka citlivými skupinami spo-
třebitelů, kojenci a malými dětmi, bylo posouzeno, že přenosem 
těchto vibrací na skeletální aparát dítěte může dojít k vážnému 
poškození jeho zdraví

Porcelánové hrnky, skleněné odlivky a likérky 
- překročen limit pro obsah kadmia a olova uvolňujícího se z ba-
revné dekorace výrobků, zasahující až do okraje pro pití; 
- riziko spočívá v postupné kumulaci kadmia v organismu, násled-
ně může dojít k poškození ledvin, reprodukčního systému, nervové 
soustavy; kadmium má také karcinogenní účinky a narušuje meta-
bolismus vápníku
- expozice olovem může vést k poškození ledvin, jater, nervového 
systému, červených krvinek, cév a svalstva; při nižších koncentra-
cích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznáva-
cích funkcí

Sady na lepení umělých plastových nehtů
- v seznamu ingrediencí lepidla uvedena zakázaná látka dibu-
tylftalát (DBP), která může při používání výrobků přestupovat 
do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukční schop-
nosti jedince

Více informací na webových stránkách www.khsova.cz.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
tel: 595 138 111, podatelna@khsova.cz


