
Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívaní (PBU) Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně za rok 2017 

Kontroly

Oddělení PBU Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně provedlo v období
od  1.  1.  2017  do  31.  12.  2017  celkem  404  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
a hračky). Počty jednotlivých kontrol viz tabulka č. 1 a graf č. 1.

Komodita PBU Dovozci Výrobci Distributoři

KP 3 12 177

VPP - 12 99

HR 14 2 53

VPD - 4 28

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

kosmetické prostředky
výrobky určené pro styk 
s potravinami
hračky
výrobky pro děti do 3 let

Graf č. 1: Zastoupení kontrol v jednotlivých komoditách PBU

Státní  zdravotní  dozor  byl  prováděn ve shodě s kontrolním plánem pro rok 2017,  v  souvislosti  s
přijatými podněty spotřebitelů a jiných dozorových orgánů a dále na základě pokynu hlavní hygieničky
ČR  a mimořádných úkolů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Součástí dozorové činnosti byly i kontroly nebezpečných výrobků (133 kontrol) a kontroly výrobků
vyhlášených systémem rychlého varování RAPEX (134 kontrol). 

V zimním období, resp. s každoročním vánočním trhem značně narůstá počet přijatých podnětů na
padělky  kosmetických  přípravků  zakoupených  na  nově  vytvořených  e-shopech,  kdy  tyto  během
měsíce ledna a února jejich provozovatelé zruší a s nespokojenými spotřebiteli dále nekomunikují, ani
v rámci reklamačního řízení. 

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 třetích zemí a distributorů.



Odběry

Celkem  bylo  odebráno  80  druhů  výrobků,  z toho  17  výrobků  určených  pro  styk  s  potravinami,
26  kosmetických  přípravků,  30  hraček  a  7  výrobků  pro  děti  do  3  let.  Celkem  bylo  zjištěno
28 nevyhovujících  druhů  výrobků.  Z  tohoto  počtu  bylo  8  nevyhovujících  hraček  a  2  nevyhovující
výrobky  určené  pro  styk  s  potravinami,  kdy  byla  následně  na  Ministerstvo  zdravotnictví  zaslána
informace o nevyhovujícím výrobku, jako podklad pro vyhlášení nebezpečného výrobku. 

Zjištěné nedostatky

Za zjištěné nedostatky byla uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění závad a uloženy sankce
ve  výši  97  000  Kč.  Nejčastější  závadou  je  nedostatečné  značení  na  kosmetických  přípravcích,
výrobcích  pro  děti  do  3  let,  obsah  esterů  kyseliny  ftalové  u  hraček,  a  dále  obsah  primárních
aromatických aminů a těžkých kovů u výrobků určených pro styk s potravinami.  Sankce byly také
uloženy za nalezení 2 nebezpečných výrobků, které již byly vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví
jako nebezpečné.

Zpracovala Mgr. Lenka Hašová, vedoucí oddělení PBU pro Jihomoravský kraj
Dne 14.2.2018


