
Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání Krajské hygienické
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně za 2. pololetí roku 2018

Kontroly

Oddělení PBU Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně provedlo v období

od 01.  07.  2018 do  31.  12.  2018  celkem 268 kontrol v  provozovnách  a  sídlech  právnických  a

fyzických osob podnikajících ve výrobě, dovozu a distribuci předmětů běžného užívání (tj. kosmetické

přípravky,  výrobky  určené  pro  styk  s  potravinami,  výrobky  určené  pro  děti  do  3  let,  hračky  a

elektronické cigarety vč. jejich náplní). Počty jednotlivých kontrol jsou uvedeny v Tabulce č. 1 a Grafu

č. 1.

Komodita PBU Dovozci Výrobci Distributoři

Kosmetické 
přípravky

2 10 110

Materiály a 
předměty určené 
pro styk s 
potravinami

1 7 34

Hračky 1 1 48

Výrobky pro děti 1 6 45

Elektronické 
cigarety

1 - 1

Tabulka č. 1: Počty provedených kontrol v jednotlivých komoditách PBU
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Dovozci Výrobci Distributoři

Graf č. 1: Počet provedených kontrol u jednotlivých zodpovědných osob



Státní zdravotní dozor byl prováděn v souvislosti s kontrolním plánem pro rok 2018 a s ohledem na

přijaté podněty spotřebitelů a dalších dozorových orgánů. Dále na základě pokynu hlavní hygieničky

ČR a mimořádných úkolů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Součástí dozorové činnosti byly i kontroly výrobků, které byly MZ vyhlášeny jako nebezpečné. Celkem

bylo provedeno 122 kontrol, z toho 50 bylo zaměřených na kosmetické přípravky, 8 na výrobky pro

děti  do 3  let,  18 na výrobky přicházející  do styku s potravinami a  46 na hračky.  Kontrol  výrobků

vyhlášených systémem rychlého varování RAPEX bylo celkem provedeno 85. 

Byla provedena šetření u distributorů v souvislosti s 2 hlášeními systému rychlého varování RASFF,

kdy  se  jednalo  o  2  druhy  bambusových  výrobků  určených  pro  styk  s potravinami,  u  kterých  byl

překročen limit obsahu melaminu.

Odběry

Bylo provedeno celkem 19 odběrů výrobků, a to 8 druhů výrobků určených pro styk s potravinami,

kdy 3 z nich nevyhověly požadavkům platné legislativy na obsah formaldehydu a melaminu. Dále 4

odběry  kosmetických  přípravků,  kdy  všechny  4  vyhověly.  Bylo  odebráno  5  druhů  hraček,  kdy  3

nevyhověly požadavkům na obsah ftalátů a 2 druhy výrobků pro děti do 3 let, kdy oba nevyhověly

požadavkům na obsah primárních aromatických aminů a značení výrobků.

Nevyhovující výrobky byly předány na ministerstvo zdravotnictví jako nevyhovující.  Jednalo se o 3

hračky, 2 kosmetické přípravky a 3 výrobky určené pro styk s potravinami.

Zjištěné nedostatky

Za zjištěné nedostatky byla uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění závad a uloženy sankce

ve výši 85 000 Kč. Nejčastější závadou je nedostatečné značení na výrobcích určených pro děti do 3

let,  vysoký obsah melaminu u výrobků určených pro styk s potravinami a distribuce kosmetických

přípravků.

KHS  JmK  zaznamenala  významný  nárůst  prodeje  výrobků  určených  pro  styk  s potravinami

z bambusu, a to především hrnků “coffee to go“, kdy z 5 odebraných vzorků na stanovení obsahu

melaminu a formaldehydu vyhověl pouze 1.

Zpracovala: Mgr. Lenka Hetmánková, vedoucí oddělení PBU pro Jihomoravský kraj


