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V Liberci 1. února 2023 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR NAD PŘEDMĚTY BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ VE 4. 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.  

Při dalších 30 šetřeních kontrolovali výskyt 56 výrobků vyhlášených v systému RAPEX (evropský 
systém hlášení nebezpečných výrobků) jako nebezpečné. Jednalo se převážně o plastové hračky – 
panenky a nafukovací hračky (obsah nadlimitního množství esterů kyseliny ftalové v měkčených částech) 
a kosmetické přípravky obsahující v seznamu přísad na obale zakázanou látku lilial (butylphenyl 
methylpropional) případně jiné nepovolené látky.  

„Kosmetické přípravky s obsahem lilialu bohužel stále nacházíme v nabídce. Zejména u malých prodejců, 
kteří vyprodávají staré zásoby. V namátkových kontrolách budeme i nadále pokračovat,“ říká Ing. Alena 
Machková, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání a dodává: „zachytili jsme také několik druhů 
náplní do elektronických cigaret s přídavkem látky kanabidol se zkratkou CBD, která je součástí rostliny 
konopí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dle vyhlášky č. 37/2017 Sb. nesmí tekuté náplně do elektronických cigaret obsahovat vitaminy nebo jiné 
přísady, které vytvářejí dojem, že tekutá náplň je zdraví prospěšná nebo že představuje snížené zdravotní 
riziko. 

Za zjištěné přestupky uložili 3 pokuty v celkové výši 13 000 Kč. 

V podzimních měsících probíhaly 2 úkoly hlavní hygieničky ČR. První s cílem ověřit, zda textilní výrobky 
přicházející do kontaktu s lidskou pokožkou splňují požadavky na omezení expozice spotřebitelů látkám 
karcinogenním, mutagenním a teratogenním. 

„V Libereckém kraji jsme odebrali celkem 8 vzorků např. povlečení, letní šaty, čepice, tričko, sportovní 
legíny. Právě ve sportovních legínách byly laboratorně potvrzeny polybromované bifenyly, což jsou látky, 
které zpomalují hoření a nesmějí být používány ve výrobcích přicházejících do styku s pokožkou,“ 
vysvětluje Machková a pokračuje: „prodejce jsme s výsledky seznámili a on okamžitě stáhl z prodeje 
předmětné legíny a další výrobky ze stejného materiálu od stejného dodavatele. Jednalo se o sportovní 
podprsenky a kraťasy“.  

Druhý úkol hlavní hygieničky ČR byl zaměřený na minimalizaci celkového množství odpadů z obalů 
kosmetických přípravků a na nadlimitní množství škodlivých těžkých kovů v nich. Součet rtuti, chromu, 
olova a kadmia ve všech částech obalu nesmí přesáhnout 100 µg/g. Výrobci kosmetických přípravků z LK 
ve 2 případech neměli dostatečné doklady od dodavatelů použitých obalů k prokázání dodržení limitu. 
Celkem bylo v LK odebráno 6 vzorků. Řešeno bez finanční pokuty poučením a následnou kontrolou. 
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