
Orgány ochrany veřejného zdraví 
provedly kontroly přítomnosti vonné 
látky Lilial v kosmetických přípravcích 
 

 

Dne 19. 5. 2020 nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2020/1182 zařadilo látku Lilial 
(v kosmetických přípravcích uváděnou pod 
názvem butylphenyl methylpropional) jako 
toxickou pro reprodukci kategorie 1B 
(reprotoxicita byla prokázána na zvířatech). 
Toto zařazení se promítlo do novely nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES)1223/2009 
o kosmetických přípravcích zákazem této 
ingredience kosmetických přípravků platným 
od 1. 3. 2022.  

 

Látka Lilial patřila v minulosti k hojně 
využívaným vonným látkám, a tak se její zákaz 
promítl do široké škály nejen kosmetických 
přípravků, ale i dalších výrobků.   

 

Vzhledem k předběžným signálům, že 
požadavky výše citované legislativy nebyly 
plně splněny, byla vyhlášena celostátní priorita 
hlavní hygieničky se záměrem monitoringu 
situace v tržní síti České republiky a 
eventuálního stažení nevyhovujících výrobků 

z trhu. Akce byly zaměřena zejména na 
výrobky, kde se dá předpokládat vyšší 
obsah látky Lilial, tj. na výrobky typu 
parfém (parfémy, parfémované vody, 
toaletní vody, kolínské vody apod.). 

 

V období duben–červen 2022 provedly 
orgány ochrany veřejného zdraví 299 
kontrol v 285 provozovnách. Po 
prověření 955 výrobků bylo uděleno 22 
sankcí a přijato 55 opatření.  

 



Dodržování platné legislativy bylo kontrolováno jednak v „kamenných“ prodejnách, rovněž 
však v e-shopech, které mají v případě výrobků typu parfém v tržní síti významnou úlohu. 
V neposlední řadě je zahrnutí e-shopů do kontrol nezbytnou reflexí měnících se 
spotřebitelských návyků.  

Kontrola vycházela ze značení výrobků, protože se jedná ve smyslu nařízení o 
kosmetických přípravcích o „závaznou deklaraci“ vlastností výrobku osobou odpovědnou 
za uvedení kosmetického přípravku na trh (výrobce v EU nebo dovozce do EU). A právě 
prostřednictvím značení deklarovaly zjištěné nevyhovující výrobky přítomnost zakázané 
látky.   

 

S přihlédnutím k velmi vysokému počtu zkontrolovaných výrobků nebyl podíl zjištěných 
nevyhovujících výrobků alarmující. Subjekty, u kterých byly nedostatky zjištěny, provedly 
nápravná opatření a předmětné výrobky byly staženy z trhu. V případech, kde to bylo 
nezbytné, byla udělena sankce. Přesto bude i nadále v rámci běžného zdravotního dozoru 
věnována látce Lilial v kosmetických přípravcích pozornost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


