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V Liberci 18. listopadu 2022 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ VE 3. ČTVRTLETÍ 2022 

V oblasti předmětů běžného užívání zaměstnanci KHS LK v tomto období provedli 28 kontrol u výrobců, 
dovozců, uživatelů a v tržní síti, kdy kontroly zaměřili zejména na ověření správnosti příslušné 
dokumentace a značení dozorovaných výrobků. U vybraných výrobců navíc posuzovali správnou 
výrobní praxi. Za zjištěné nedostatky uložili 3 pokuty v celkové výši 11 000,- Kč.  

 

V průběhu těchto kontrol zjistili několik neohlášených výrobců 
předmětů určených pro styk s potravinami, kteří neměli své finální 
výrobky řádně otestovány, a tedy nebyla prokázána jejich 
zdravotní nezávadnost. Dále nesplnili povinnost výrobce vydat 
prohlášení o shodě, které je doloženo laboratorním protokolem o 
zkouškách. 

 

Při dalších 12 šetřeních zaměstnanci KHS LK kontrolovali stažení 23 výrobků vyhlášených hlavní 
hygieničkou ČR jako nebezpečné z trhu. Jednalo se převážně o plastové hračky – panenky a nafukovací 
hračky (obsah nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech), tzv. bambusové 
nádobí (nadlimitní obsah formaldehydu a klamání spotřebitele) a kosmetické přípravky obsahující 
v seznamu přísad na obale zakázanou látku lilial (butylphenyl methylpropional).  

„V uvedeném období jsme také zjistili několik pochybení při kontrolách elektronických cigaret a náplní do 
nich. Jednalo se o nedostatky v označování, např. na jednotkovém balení nebo na vnějším balení nebylo 
uvedeno jméno a příjmení nebo název obchodní firmy a adresa sídla výrobce, distributora nebo dovozce.  
Dalším prohřeškem byl chybějící údaj o množství nikotinu v dávce, nesoulad v označení šarže, chybějící 
leták anebo text v angličtině místo českého jazyka. Uložili jsme 2 pokuty v celkové výši 7 000,- Kč,“ 
doplňuje Ing. Alena Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání.  
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