V Praze dne 22. 11. 2022
Č. j.: MZDR 33996/2022/OVZ
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001
Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:
MIMOSA, EAU DE TOILETTE
údaje dle značení na dolepené etiketě: Parfémovaná voda Charrier Parfums
EAN: 3442070081522
Výrobce dle značení/ Země původu: CHARRIER PARFUMS, 06220 VALLAURIS,
www.charrierparfums.com/ Francie
Distributor dle nabývacího dokladu: Stanislav Ryšavý, Suchdol 253, 285 02 Suchdol,
IČO: 45780111
Prodejce: Stanislav Ryšavý, Suchdol 253, 285 02 Suchdol, IČO: 45780111
(prodejna: Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora)
Popis: Jedná se o toaletní vodu ve skleněném flakonu s rozprašovačem a s průhledným plastovým
uzávěrem. Flakon je vložen do různobarevné papírové skládačky s obrázkem květů mimózy
a s fialovým pruhem ve spodní části, papírová skládačka je zabalená v celofánovém obalu. Na přední
straně skládačky jsou uvedené texty identifikující výrobek (MIMOSA, EAU DE TOILETTE) a další
texty (VAPORISATEUR SPRAY, Parfums de Provence). Na zadní straně skládačky jsou uvedené
texty identifikující výrobek, nominální obsah výrobku, údaj o výrobci, zemi původu, kód TE 11030
a seznam přísad, kde je uvedena složka mj. „Butylphenyl methylpropional“. Na bočních stranách
skládačky jsou obrázky květů mimózy a fialový pruh ve spodní části. Na horní části skládačky je
uvedeno grafické logo a text „CHARRIER PARFUMS SINCE 1888“, na spodní straně je uveden EAN
kód, symbol Zeleného bodu a kód Re. MI30. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název výrobku
(Parfémovaná voda Charrier Parfums) a další texty v českém jazyce, včetně údaje o prodejci/
distributorovi.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle čl. 14
odst. 1 písm. a) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat zakázané látky uvedené v příloze
II. Látka 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal (CAS 80-54-6; lilial) je uvedena v příloze II pod referenčním
číslem 1666. Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1 B. Vědecký výbor
pro bezpečnost spotřebitele neschválil udělení výjimky pro tuto látku a lilial tak nesmí být, stejně jako
jiné látky klasifikované jako CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) používán
jako přísada kosmetických přípravků. Testy na zvířatech bylo prokázáno, že je látka lilial toxická
pro reprodukci a její použití tak představuje riziko pro lidské zdraví.
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