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Kontroly předmětů běžného užívání v roce 2017 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v rámci své dozorové 

činnosti provádí kontroly u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání  - materiálů a 

předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických přípravků, výrobků pro děti ve věku do tří 

let.  Další oblastí je kontrola hraček z hlediska jejich chemického složení a nově také elektronických 

cigaret, náhradních náplní do nich a bylinných výrobků určených ke kouření. V roce 2017 bylo na 

území kraje provedeno celkem 456 kontrol, během nichž bylo zkontrolováno 1946 výrobků. Ve 141 

případech byly výrobky shledány jako nevyhovující z hlediska jejich chybného značení a 9 výrobků 

nevyhovělo na základě výsledků laboratorního vyšetření. Za zjištěné nedostatky bylo uloženo 42 

sankcí v celkové výši 342 000,-Kč. 

Kromě pravidelných plánovaných kontrol bylo provedeno 178 kontrol výskytu nebezpečných výrobků 

vyhlášených na území ČR Ministerstvem zdravotnictví a 90 šetření výskytu nebezpečných výrobků 

notifikovaných v systémech rychlého varování před nebezpečnými výrobky RAPEX a pro potraviny a 

krmiva RASFF.  

 
Příklady nevyhovujících výrobků: 

 

Sada 6 kusů skleněných odlivek 

„Kama Sutra Shooter Glasses“  -  

uvolňování těžkých kovů (olovo, 

kadmium) z dekoru v ústním okraji.  

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, 

že při pití může docházet 

ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými 

kovy a následně k jejich průniku 

do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a dokáže se hromadit v lidském organizmu, hlavně 

v ledvinách a játrech.  Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, 

nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází 

k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.  

 

 

 

 

Kosmetický přípravek „Koloidní stříbro“, nabízen ke 

koupi jako potravinový doplněk. Koloidní stříbro je jako 

potravinový doplněk zakázáno, legální je jeho prodej 

výhradně v podobě kosmetického přípravku. 

 

 

 

 

 

 

 

Toaletní voda H. I. M, LA RIVE, Eau de Toilette  - přítomnost 

alergenních látek v množství, které je nutné uvádět ve složení přípravku 

jmenovitě. U tohoto výrobku alergenní látky ve složení uvedeny nebyly. 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že tyto látky jsou významnou 

příčinou alergických (kontaktních) dermatitid a spotřebitel o jejich 

přítomnosti není informován. 

 

 

 

 



 2 

Plastová panenka BEAUTY - potvrzena přítomnost di-(2-

ethylhexyl) ftalátu (DEHP) v nepřípustném množství. Riziko 

obsahu této chemické látky 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 sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami 

konzumovány. DEHP nepříznivě působí na reprodukční 

orgány.  

  

 

 

 

V roce 2017 výrobci, dovozci a distributoři stáhli z trhu 146 druhů nevyhovujících výrobků 

v celkovém počtu 6608 kusů.  

 

Podrobné informace o nebezpečných výrobcích jsou veřejnosti k dispozici na úředních deskách a 

webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, krajské hygienické stanice 

www.khsova.cz a na profilu KHS MSK v rámci sociální sítě Facebook.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MUDr. Helena Šebáková 

           ředitelka Krajské hygienické stanice 

                                                                                          Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
 

http://www.mzcr.cz/
http://www.khsova.cz/

