
Zpráva o činnosti oddělení Předmětů běžného užívaní (PBU)
za 1. pololetí roku 2017

Kontroly

Oddělení PBU Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně provedli v období
od  01.  01.  2017  do 30.  06.  2017  celkem 178 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). Počty jednotlivých kontrol viz. tabulka č. 1 a graf č. 1.

Komodita PBU Dovozci Výrobci Distributoři

KP 3 12 71

VPP - 11 35

HR - 2 24

VPD - 3 17

Tabulka č. 1: Počty provedených kontrol v jednotlivých komoditách PBU
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Graf č. 1: Počet provedených kontrol u jednotlivých zodpovědných osob

Kontroly,  potažmo  státní  zdravotní  dozory  byly  vykonávány  ve  shodě  s  kontrolním  plánem,  dále
na  základě  pokynů  hlavního  hygienika  ČR,  na  dožádání  Ministerstva  zdravotnictví  a  na  základě
podnětů spotřebitelů.

Další část dozorové činnosti tvořily kontroly nebezpečných výrobků (44 kontrol) a kontroly výrobků
vyhlášených systémem rychlého varování RAPEX (62 kontrol a 66 druhů výrobků). 

V současné době narůstá počet podnětů a následných kontrol prodeje na e-shopech, a to především
kosmetických přípravků. Často se jedná o podezření na prodej padělků.



V letošním roce přibyla nová komodita PBU, a to problematika elektronických cigaret a náplní do nich.
V souvislosti s vyhláškou MZ ČR č. 37/2016 Sb., budou prováděny kontroly plnění povinností dovozců
ze 3. zemí a distributorů.

Odběry

Bylo provedeno celkem  13 odběrů výrobků, a to 7 výrobků určených pro styk s potravinami, kdy
2 z nich nevyhověly a budou vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví jako nebezpečné výrobky. Dále
6 odběrů kosmetických přípravků, parfémů, se zaměřením na stanovení alergenů (analýzy probíhají). 

Zjištěné nedostatky

Za zjištěné nedostatky byla uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění závad a uloženy sankce
ve  výši  38  000  Kč.  Nejčastější  závadou  je  nedostatečné  značení  na  kosmetických  přípravcích,
výrobcích  pro  děti  do  3  let,  dále  absence  prohlášení  o  shodě  u  výrobků  určených  pro  styk
s potravinami. 

Aktuálním problémem je uvádění tzv. „zdravotních tvrzení“ na obalech kosmetických přípravků. 

Zpracovala Mgr. Lenka Hašová, vedoucí oddělení PBU pro Jihomoravský kraj
Dne 27.7.2017


