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Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 
 
 

New Sitich N°48, eau de parfum, pour femme 
údaje dle značení na dolepené etiketě: EAU DE TOILLETTE, TOALETNÍ VODA 

EAN: 6937926315359 (neexistuje) 
 
Výrobce dle značení/ Země původu: YIWU MEIZHIYUAN COSMETICS CO., LTD./ Čína 
Distributor dle nabývacího dokladu/ dle značení: CHARM BEAUTY s.r.o., Korunní 970/72, 101 00 
Praha – Vinohrady, IČO: 04546121 
Prodejce: My shop s.r.o, Nad Smetankou 221/5, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy, IČO: 05576709 
(prodejna: My shop, Želetická 1990/5, 412 01 Litoměřice) 
  
 
Popis: Jedná se o parfémovanou vodu ve skleněném flakonu, úzkého, válcového tvaru 
s rozprašovačem a s uzávěrem. Na přední straně flakonu jsou texty identifikující výrobek a údaj 
o nominálním obsahu výrobku. Na spodní straně flakonu je nalepena plastová etiketa s údajem 
o výrobci, s texty identifikující výrobek a s údajem o nominálním obsahu výrobku. Flakon je vložen 
do papírové skládačky černé barvy s obrázkem kovových nýtů a spon. Na přední straně skládačky 
jsou uvedeny texty identifikující výrobek (New Sitich, N°48, eau de parfum pour femme) a nominální 
obsah výrobku. Na zadní straně skládačky jsou uvedeny varovné a informační cizojazyčné texty, 
další texty, seznam přísad a nominální obsah výrobku. Na spodní straně skládačky je uveden 
neexistující EAN kód, na horní straně texty identifikující výrobek. Na dolepené etiketě je uveden 
český název výrobku (TOALETNÍ VODA), varovné a informační texty v českém jazyce, údaj o firmě 
TMT Cosmetics, datum minimální trvanlivosti, symbol otevřeného kelímku a symbol nabádající 
k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek svým názvem, grafikou 
a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek. 
 
Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal (CAS 
80-54-6; lilial). To je v rozporu s nařízením 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.   
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne: 

Svěšeno z úřední desky dne:                                              MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 
                                                                                            hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky  
                                                                                 sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
 

  

 

V Praze dne 29. 3. 2023 
Č. j.: MZDR 10217/2023/OVZ 
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