Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívaní (PBU)
za 2. pololetí roku 2020

Kontroly
Oddělení PBU Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně provedlo v období
od 01. 06. 2020 do 31. 12. 2020 celkem 119 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
včetně jejich náplní). Počty jednotlivých kontrol viz. tabulka č. 1 a graf č. 1.

Komodita PBU

Dovozci

Výrobci

Distributoři

KP

-

4

43

VPP

1

1

22

HR

4

3

17

VPD

1

3

4

Elektronické cigarety

-

-

16

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

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

V porovnání počtu provedených kontrol ve 2. pololetí roku 2019 je zřejmý značný pokles, a to v
souvislosti s nástupem “COVID-19”, kdy v rámci mimořádných opatření byla většina provozoven
uzavřena. Státní zdravotní dozor ve 2. pololetí 2020 byl prováděn v souladu s kontrolním plánem pro
rok 202 a s ohledem na přijaté podněty spotřebitelů a ostatních dozorových orgánů.

Součástí dozorové činnosti byly i kontroly výrobků, které byly MZ vyhlášeny jako nebezpečné. Celkem
bylo provedeno 52 kontrol, z toho 19 bylo zaměřených na kosmetické přípravky, 4 na výrobky
přicházející do styku s potravinami, 16 na hračky a 13 na kontrolu elektronických cigaret.
Oddělení PBU řešilo v tomto období 22 podnětů, z nichž 9 bylo oprávněných. Nejvíce řešených
podnětů bylo zaměřeno na kosmetické přípravky a výrobky určené pro styk s potravinami.
Dále byla provedena 2 šetření u distributorů v souvislosti s hlášením systému rychlého varování RASFF,
kdy se jednalo o nevyhovující výrobky určené pro styk s potravinami.
Odběry vzorků
Bylo provedeno celkem 22 odběrů výrobků, a to 13 druhů výrobků pro děti do tří let, kdy 3 výrobky
nevyhověly požadavkům, dále 9 druhů hraček u dovozců, kdy všechny vyhověly požadavkům
legislativy. KHS Jmk byly doručeny výsledky analýz některých výrobků odebraných v 1. pololetí roku
2020 a to 4 kosmetických přípravků, které vyhověly platné legislativě a 9 výrobků pro děti do 3 let,
z nichž 2 nevyhověly. Jednalo se o oděvy určené pro děti do 3 let od českých výrobců. Výsledky analýz
4 kosmetických přípravků odebraných v roce 2020 nebyly na KHS JmK z laboratoře dosud doručeny.
Zjištěné nedostatky
Za zjištěné nedostatky byla uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění závad a uloženy sankce
ve výši 73 000 Kč. Závady byly shledány ve 3 případech u hraček (nadlimitní hodnoty DEHP), dále u 2
kosmetických přípravků (chybné značení a tvrzení o přípravku), 2 výrobků pro děti do 3 let (překročení
limitů u dětského textilu) a 1 výrobku určeného pro styk s potravinami (neoznačená nádobka na med).
Jiné
S ohledem na výskyt onemocnění COVID-19 řešilo oddělení PBU řadu podnětů na výrobky prodávané
na e-shopech.
Od 04.09.2020 všichni pracovníci oddělení PBU aktivně trasují „COVID - pozitivní“ osoby v systému
DAKTELA.

Zpracovala Mgr. Lenka Hetmánková, vedoucí oddělení PBU pro Jihomoravský kraj
Dne 21.01.2021

