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Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

 

ALTA HERBA Přírodní olej na opalování s minerálními filtry SPF 30, 100 ml 

číslo šarže/ sp. do: 52307 – 6/22 

EAN kód: 8595673702877  

 
Výrobce dle značení/ Země původu: Alta Herba s.r.o., Cyrila a Metoděje 398/5, 460 11 Liberec, 

www.altaherba.cz (dle živnostenského rejstříku: Alta Herba s.r.o., Neklanova 257/1, 460 14 Liberec – 

Liberec XIV – Ruprechtice), IČO: 06695400/ Česká republika 

Prodejce: Alta Herba s.r.o., Cyrila a Metoděje 398/5, 460 11 Liberec, IČO: 06695400 

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – olej na opalování – naplněný v plastovém barevném obalu 

s plastovým bílým vyklápěcím uzávěrem. Na přední straně výrobku je nalepená bílá etiketa, v horní 

části s černým pruhem s vyobrazením bílých květin, dále se zde nachází texty identifikující výrobek, 

uvedení ochranného faktoru (30), údaje o jmenovitém obsahu výrobku, číslo šarže, údaj o datu 

spotřeby a další text (ochrana před sluncem). Na zadní straně jsou uvedeny české texty týkající se 

použití výrobku a popis funkce, EAN kód, složení výrobku, údaje o výrobci, text vztahující se  

k uvedené kategorii výrobku „Vysoký ochranný faktor“ a další texty (VODĚODOLNÝ, účinná ochrana 

před UVB a UVA zářením). 

 
Odůvodnění: Ochranný sluneční faktor uvedený na výrobku (SPF 30) a upozornění uvedená 

na výrobku („Vysoký ochranný faktor“) jsou v zásadním rozporu s naměřeným ochranným slunečním 

faktorem SPF 7,81. Naměřený ochranný sluneční faktor je o 74 % menší, než je deklarováno 

na výrobku a kosmetický přípravek tak patří do kategorie „nízká ochrana“. Značení výrobku vede 

spotřebitele k očekávání větší ochranné funkce kosmetického přípravku. Výrobek tak představuje 

riziko pro lidské zdraví, neboť nesplňuje požadavek článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, podle kterého musí být kosmetický přípravek 

dodávaný na trh být bezpečný zejména s přihlédnutím k jeho obchodní úpravě a značení.  

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 

Svěšeno z úřední desky dne:                                                  MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 

pověřená zastupováním na služebním  

místě hlavního hygienika s postavením 

náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví  

    

 

V Praze dne 12. 5. 2021 

Č. j.: MZDR  20011/2021/OVZ 
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