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Kontrola zakázaných látek v kosmetických přípravcích  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se v letním 
období letošního roku zaměřila cíleně na kontrolu označení kosmetických přípravků 
z hlediska obsahu zakázaných látek, uvedených ve složení výrobků. Z celkového 
počtu 91 zkontrolovaných výrobků bylo zjištěno 12 druhů kosmetických přípravků 
s obsahem zakázaných látek ve složení. Mezi běžně prodávanými kosmetickými 
přípravky bylo nabízeno k prodeji i 22 výrobků s prošlou dobou minimální trvanlivosti, 
které nebyly prodávány odděleně a řádně označeny. Kontroly probíhaly na území 
celého Moravskoslezského kraje, nedostatky byly zjištěny v okrese Ostrava, Frýdek 
– Místek a Bruntál. Za zjištěné nedostatky byly uloženy sankce ve výši 27 000 Kč 
a nevyhovující výrobky byly v počtu 297 kusů neprodleně staženy z prodeje. 
Vzhledem k výsledkům akce budou cílené kontroly probíhat i nadále. Výrobky 
s obsahem zakázaných látek byly Ministerstvem zdravotnictví ČR vyhlášeny jako 
nebezpečné a budou notifikovány v systému rychlého varování RAPEX. Podrobné 
informace o nebezpečných výrobcích jsou umístěny na úřední desce Krajské 
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v sídle a na 
územních pracovištích a na webových stránkách www.khsova.cz. 

Kontrolovány byly přípravky pleťové, tělové a vlasové kosmetiky: krémy, tělová 
mléka, tělová másla s minerály, vlasové gely, vlasové balzámy, z kosmetických 
přípravků pro děti se jednalo o dočasné tetování odolné proti vodě s různými motivy. 
Sledovány byly zakázané konzervační látky methylisothiazolinone,  směs 
methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone v přípravcích, které se 
neoplachují, dále isopropylparaben, isobutylparaben, phenylparaben, benzylparaben, 
pentylparaben.  
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Fotodokumentace nebezpečných kosmetických přípravků: 

Styling Gel Extra Strong - žlutý gel na vlasy a Temporary Tattoos - dočasné tetování 
odolné proti vodě, ve složení zjištěna směs konzervačních látek 
methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Jednalo se o přípravky, které se 
neoplachují, ve kterých je přítomnost uvedených konzervačních látek zakázaná. 
Zdravotní riziko při používání těchto výrobků spočívá v senzibilizaci kůže a vyvolání 
kontaktní alergie.  

 
Čeho si všímat při nákupu kosmetiky? 

• zda je výrobek řádně označen odpovědnou osobou, šarží, zda je na výrobku 
dostupná informace o jeho složení, jmenovitém obsahu, funkci, době 
minimální trvanlivosti, případně době po kterou je přípravek po otevření 
bezpečný (symbol otevřeného kelímku)  

• zda jsou upozornění týkající se správného použití a funkce výrobku uvedeny 
v českém jazyce 

• zda jsou všechny údaje na etiketách uvedeny viditelně, čitelně 
a nesmazatelně  

• zda jsou výrobky s prošlou dobou minimální trvanlivosti prodávány odděleně 
a zda jsou zřetelně označeny údajem o skončení doby minimální trvanlivosti  

• zda nekupujete nezvykle levné, či neoznačené výrobky, protože se může 
jednat o výrobky neznámého původu nebo výrobky uvedené na trh bez 
posouzení jejich bezpečnosti pro lidské zdraví 
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