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V Praze dne 20. 7. 2016
Č. j.: MZDR  46047/2016/OVZ




Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:  

Sofia the First, GIFTED AND Gracious, NO.SF-9
(značení dle dolepené etikety: „Dětské“, EAN: 8595573001570 – kód neexistuje)

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína 
Dovozce dle značení: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha - Hostivař
Distributor: dle razítka: Obchod Elektronika, textil, hračky, Ran Van Hien, Praha 4, IČ: 69348723 (tomuto IČ odpovídá dle obchodního rejstříku Chien Tran Van, Na Pankráci 999/40, 140 00 Praha 4)
Prodejce: Thi Nhung Vu, Přímá 315, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem, IČ: 25464922
(provozovna: Obuv, textil, drogerie; náměstí Krále Vladislava 222, 273 24 Velvary)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Homogenizát obličejové části panenky obsahuje DEHP v množství 18,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

Popis výrobku: Sada tří plastových panenek s dlouhými vlasy a v různých šatech. Součástí sady je figurka sněhuláka v podobě psa. Výrobek je balen do papírové skládačky s průsvitným plastovým průhledem v čelní stěně. Na obalu se nacházejí anglické nápisy identifikující výrobek a určení hračky pro děti nad 3 roky věku (3+), země původu, kód výrobku, tvrzení, že výrobek byl testován v souladu s mezinárodními normami, varování před obsahem malých částí a s tím související upozornění na nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na zadní stranu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku („Dětské“), kódem položky a neexistujícím čarovým (EAN) kódem, uvedením země původu a českého distributora s chybami, upozorněním na nevhodnost pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).





Vyvěšeno na úřední desku dne:                                                     Mgr. Eva Gottvaldová
Svěšeno z úřední desky dne:                                náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného         
                                                                                       zdraví a hlavní hygienička ČR	

