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Přehled nebezpečných výrobků 2015 

 

Odšťavňovací mlýnek De Gusto Art of Cooking/ JUICE EXTRACTOR  

Výrobek nesplňuje požadavky nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004, podle kterého 

materiály a předměty, určené pro styk s potravinami musí 

být vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných 

podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin 

v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. 

Laboratorními testy bylo zjištěno, že při otáčení mlecího 

šneku v těle mlýnku dochází k odírání vnitřní kovové 

povrchové úpravy. Tyto jemné částečky kovu byly nalezeny 

v modelové potravině. Uvolněné částečky mohou při 

polknutí poranit ústa nebo trávicí ústrojí spotřebitele. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-odstavnovaci-mlynek-de-
gusto_9920_880_1.html 

Panenka Baby Lovely, NO: C012 

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. 

Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky 

DEHP v množství 14,2 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-baby-

lovelynoc012_9926_880_1.html 
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Panenka MEI GUI MEI REN ROSE BEAUTY, NO: 33033 

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. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce 

panenky DEHP v množství 15,3 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-mei-

gui-mei-ren-rose-beautyno33033_9927_880_1.html 

 

Panenka My Fashion, Beautiful Girls 

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. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 24,8 % 

hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII 
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(Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-my-fashion-beautiful-girlsitem-

nohd-37_9930_880_1.html 

Panenka Ever After High, NO: 1698 

 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. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 30,7 % 

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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-ever-after-
high_9931_880_1.html 

Panenka Summer Doll Collection, Glitter Girlz, 021/796, EAN: 5050384217964  

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 
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a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami 

konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora 

uvedený výrobek obsahuje v hlavičce velké panenky DEHP 

v množství 11,63 % hm. a v hlavičce malé panenky 10,46 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--

panenka-summer-doll-collection-glitter-girlz_9932_880_1.html 

Pony YUMMY TOYS, YT08194, EAN: 6933893302217  

 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. Shora 

uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 

31,4 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--pony-yummy-toys_9939_880_1.html 

OVOCNÁ SŮL DO KOUPELE 

POMERANČ/LIMETKA/ČERVENÝ 

GREP, 500 g 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, 

že v případě nastalých zdravotních 

potíží v souvislosti s aplikací 

kosmetického přípravku nemají 

toxikologická střediska možnost zjistit 

informace o rámcovém složení 

přípravku a zvolit tak rychlé a náležité 

lékařské ošetření. Vzhledem 

k nepřístupnosti dokumentace 
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výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-ovocna-sul-do-koupele-

pomeranc/limetka/_9949_880_1.html 

SŮL DO KOUPELE Levandule/Čokoláda/Eukalypt, 500g 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací 

kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení 

přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace 

výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sul-do-koupele-

levandule/cokolada/eukal_9950_880_1.html 

Orion SÁČEK NA ZDOBENÍ, 142224, 4PI0383 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při 

styku tohoto výrobku s potravinami nebo 

připravovanými pokrmy může docházet k 

jejich kontaminaci karcinogenními látkami 

a následně k jejich konzumaci. 

 

 

 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-orion-sacek-na-

zdobeni_9953_880_1.html 
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Sůl do koupele MATEŘÍDOUŠKA/ 

LEVANDULE/ LIPOVÝ KVĚT/ LILIE/ 

MEDUŇKA/ RŮŽE PROFESIONAL, 

Fresh-Naturals-Volume, 900g 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, 

že v případě nastalých zdravotních 

potíží v souvislosti s aplikací 

kosmetického přípravku nemají 

toxikologická střediska možnost zjistit 

informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem 

k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována 

zpráva o jejich bezpečnosti. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-soli-do-koupele-profesional-

fresh-natur_9958_880_1.html 

Přívěsky k zaplétacím gumičkám ELASTIC BAND 

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. Shora uvedený 

výrobek obsahuje DEHP v množství 3,19 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--privesky-k-zapletacim-gumickam-

elastic-band_9959_880_1.html 

Sůl do koupele JASMÍN PROFESIONAL, 

Fresh-Naturals-Volume, 900g 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že 

v případě nastalých zdravotních potíží 

v souvislosti s aplikací kosmetického 

přípravku nemají toxikologická střediska 

možnost zjistit informace o rámcovém složení 

přípravku a zvolit tak rychlé a náležité 

lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti 

dokumentace výrobků nelze vyloučit 
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skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sul-do-koupele-jasmin-

profesional-fresh_9965_880_1.html 

Originální přírodní kosmetika 

PROFESIONAL 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že 

v případě nastalých zdravotních potíží 

v souvislosti s aplikací kosmetického 

přípravku nemají toxikologická střediska 

možnost zjistit informace o rámcovém 

složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti 

dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich 

bezpečnosti. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-

vyrobku-originalni-prirodni-kosmetika-

profesion_9966_880_1.html 

HARPAGO ČERTŮV DRÁP, PROFESIONAL, ORIGINÁLNÍ BYLINNÁ 

RECEPTURA, 500 ml 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých 

zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku 

nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace 

o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité 

lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace 

výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována 

zpráva o jejich bezpečnosti. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-harpago-certuv-

drapprofesionalorigi_9970_880_1.html 

Modrý jednorožec 

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. Shora uvedený 

výrobek obsahuje DEHP v množství 16,9 % 

hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený 

v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 
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přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--modry-

jednorozec_9973_880_1.html 

ODYLIQUE; BY ESSENTIAL CARE; Timeless Rose Moisturiser 

Riziko dynamicky narůstající kontaminace aerobními mezofilními 

mikroby spočívá ve zhoršení toxikologických vlastností výrobku vinou 

produkce toxických radikálů a mikrobiálních toxinů činností mikrobů, 

jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální zánět kůže. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-

odylique-ruzovy-hydratacni-krem_10003_880_1.html 

 

 

Vlhčené ubrousky WET TOWEL Papilion 

Riziko spočívá v tom, že po použití výrobku 

zůstanou složky kosmetického přípravku 

(včetně IPBC) na pokožce dítěte, přičemž IPBC 

může přestupovat do organizmu, kde může 

negativně ovlivňovat činnost štítné žlázy. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-vlhcene-ubrousky-wet-towel-

papilion_10067_880_1.html 

Panenka MERMAID beauty, GD, Guangda, NO. 

101/101A 

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. Shora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce 

panenky DEHP v množství 13,1 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-mermaid-

beauty_10097_880_1.html 
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Dětské policejní sada „Pistole“ 

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. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah 

DEHP v  množství 11,1 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--detske-

policejni-sada-%E2%80%9Epistole_10098_880_1.html 

 

Sada plastových hraček „INSECTS“ 

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. Shora uvedený 

výrobek obsahuje DEHP v množství 2,5 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-sada-plastovych-hracek-

%E2%80%9Einsects%E2%80%9C_10112_880_1.html 

Sada plastových kostek „FUNNY“ 

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. Shora uvedený 

výrobek obsahuje DEHP v množství 20,3 % hm. 

To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--detske-policejni-sada-%E2%80%9Epistole_10098_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--detske-policejni-sada-%E2%80%9Epistole_10098_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-sada-plastovych-hracek-%E2%80%9Einsects%E2%80%9C_10112_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-sada-plastovych-hracek-%E2%80%9Einsects%E2%80%9C_10112_880_1.html


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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky-sada-plastovych-kostek-

%E2%80%9Efunny%E2%80%9C_10113_880_1.html 

Pískací delfín „Chuang bo Lel“ 

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. 

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 36,5 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-piskaci-delfin-%E2%80%9Echuang-bo-

lel%E2%80%9C_10114_880_1.html 

ODŠŤAVŇOVACÍ MLÝNEK, De Gusto, Art of Cooking 

Riziko nadlimitního obsahu cínu v získaném nápoji 

spočívá v možnosti vyvolání podráždění žaludku 

některých jedinců, zejména malých dětí. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-odstavnovaci-mlynekde-

gustoart-of-c_10170_880_1.html 

 

Panenka Harry Angel, No: 1207 

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. Shora uvedený výrobek obsahuje 

v hlavičce panenky DEHP v množství 18,2 % 

hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený 

v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky-sada-plastovych-kostek-%E2%80%9Efunny%E2%80%9C_10113_880_1.html
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http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-piskaci-delfin-%E2%80%9Echuang-bo-lel%E2%80%9C_10114_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-piskaci-delfin-%E2%80%9Echuang-bo-lel%E2%80%9C_10114_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-odstavnovaci-mlynekde-gustoart-of-c_10170_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-odstavnovaci-mlynekde-gustoart-of-c_10170_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-odstavnovaci-mlynekde-gustoart-of-c_10170_880_1.html


přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-harry-

angelno1207_10281_880_1.html 

Univerzální poklice, pro pánve, presto tescoma®, Ø 26-

30 cm, Art.: 594954, šarže: 3798 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto 

výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy 

může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními 

látkami a následně k jejich konzumaci. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-univerzalni-poklicepro-

panvepresto_10282_880_1.html 

Karnevalový make-up s nosem „Makeup WITCH“ 

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. 

Shora uvedený výrobek (nasazovací nos) obsahuje 

DEHP v množství 6,4 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-

rizicich-latky-karnevalovy-make-up-s-nosem-

%E2%80%9Emakeup-witch%E2%80%9C_10296_880_1.html 

Plastový psík s želé „Sweet PUPPY“ 

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. Shora uvedený výrobek (plastový pejsek) obsahuje DEHP v množství 

7,6 % 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). 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-harry-angelno1207_10281_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka-harry-angelno1207_10281_880_1.html
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http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-karnevalovy-make-up-s-nosem-%E2%80%9Emakeup-witch%E2%80%9C_10296_880_1.html
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http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-plastovy-psik-s-zele-

%E2%80%9Esweet-puppy%E2%80%9C_10297_880_1.html 

POLICE WAGON, POLICE EMERGENCY, HIGHWAY PATROL 

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. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP 

v  množství 1,12 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky--police-wagonpolice-

emergencyhighway-patrol_10328_880_1.html 

Pony YUMMY TOYS (Lot NO: 06/2014) 

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. Shora uvedený 

výrobek obsahuje DEHP v množství 

28,4 % 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 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-plastovy-psik-s-zele-%E2%80%9Esweet-puppy%E2%80%9C_10297_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-plastovy-psik-s-zele-%E2%80%9Esweet-puppy%E2%80%9C_10297_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky--police-wagonpolice-emergencyhighway-patrol_10328_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky--police-wagonpolice-emergencyhighway-patrol_10328_880_1.html


a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1907/2006 (REACH). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-

latky--pony-yummy-toyslot-no06/2014-

_10330_880_1.html 

EQUIP, SUPER POWER (dětská sada pistolek) 

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. 

V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 

3,7 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--equipsuper-powerdetska-sada-

pistolek_10365_880_1.html 

Sada umělých nehtů Mei jia er, Office Girls, 

LN6779-10 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při 

použití výrobku může docházet ke kontaktu 

s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být 

součástí složení kosmetických prostředků, 

může přestupovat do organizmu, kde 

představuje riziko pro reprodukci či může 

nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména 

u citlivých skupin obyvatel. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-mei-jia-

eroffice-g_10366_880_1.html 

Fantasy Pony Sweet´n Fun 

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. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,51 % hm. To nesplňuje 

limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--pony-yummy-toyslot-no06/2014-_10330_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--pony-yummy-toyslot-no06/2014-_10330_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--pony-yummy-toyslot-no06/2014-_10330_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--equipsuper-powerdetska-sada-pistolek_10365_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--equipsuper-powerdetska-sada-pistolek_10365_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-mei-jia-eroffice-g_10366_880_1.html
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uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--fantasy-

pony-sweet%C2%B4n-_10369_880_1.html 

Fashion LoomBands, CRAZY ELASTIC 

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. 

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 1,4 % 

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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--fashion-loombandscrazy-elastic-

_10377_880_1.html 

POLICE elite command 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu 

(DBP) 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 a DBP 

působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje 

v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 0,64 % hm. a 

DBP v množství 1,76 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--

police-elite-command-_10382_880_1.html 

SUPER BATTLE 

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 
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na reprodukční orgány. Shora uvedená sada 

obsahuje v plastových přísavkách nábojů 

DEHP v množství 0,59 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-

o-rizicich-latky--super-battle-_10406_880_1.html 

Panenka Lovely Girl YUMMY TOYS 

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. 

Shora uvedený výrobek obsahuje 

DEHP v množství 34,6 4 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-lovely-girl-yummy-

toys_10442_880_1.html 

Hrníček – dětské motivy, 10 cm, obchodní značka: MR 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití 

z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci 

rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a 

kadmiem a následně k jejich průniku 

do organismu člověka. Toxicita kadmia je 

vysoká a kadmium se dokáže hromadit v 

lidském organizmu, hlavně v ledvinách a 

játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí 

nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob 

se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % 

přijatého množství olova. U těhotných žen a 

malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. 

Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--super-battle-_10406_880_1.html
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k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. 

Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/hrnicek-detske-motivy10-cmobchodni-

znackamr_10443_880_1.html 

Plastová zvířátka Lovely PetPark Beauty toys 

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. Shora uvedený 

výrobek obsahuje DEHP v množství 4,85 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-

rizicich-latky--plastova-zviratka-lovely-petpark-

beauty-toys_10479_880_1.html 

Plastový koník My funny Pony, Fun toys! 

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. 

Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 

5,35 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastovy-konik-my-funny-ponyfun-toys-

_10480_880_1.html 

 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/hrnicek-detske-motivy10-cmobchodni-znackamr_10443_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/hrnicek-detske-motivy10-cmobchodni-znackamr_10443_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastova-zviratka-lovely-petpark-beauty-toys_10479_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastova-zviratka-lovely-petpark-beauty-toys_10479_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastova-zviratka-lovely-petpark-beauty-toys_10479_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastovy-konik-my-funny-ponyfun-toys-_10480_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--plastovy-konik-my-funny-ponyfun-toys-_10480_880_1.html


Pěnová vodní pistole Deex NEWSUN 

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. 

V hračkách byl zjištěn obsah DEHP v  množství 13,7 % 

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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-

rizicich-latky--penova-vodni-pistole-deex-

newsun_10500_880_1.html 

Melaminový hrnek s víčkem MELAMINE WARE 

NO.1013 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu 

vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. 

Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle 

se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění 

nebo alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-melaminovy-hrnek-s-

vickem-melamine-ware_10548_880_1.html 

 

Melaminová miska ZH ZEPHAN HOMES MELAMINE WARE NO.Z007-1-1-BOWL 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává 

bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí 

oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může 

způsobovat podráždění nebo alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-zh-zephan-

homes-melami_10549_880_1.html 
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Panenka Cute Baby, DEAR BABY!, NO. 345 

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. Shora 

uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství 7,8 

– 12,5 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--

panenka-cute-babydear-baby-no345_10590_880_1.html 

Kosmetický set „Petite 

Girls, Make-up Set“ 

Riziko prokázané kontaminace aerobními mezofilními 

mikroby spočívá v možném způsobení mikrobiální oční 

infekce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-

vyrobku-kosmeticky-set-%E2%80%9Epetite-girlsmake-up-

s_10599_880_1.html 

Miska 14.5 × 7 cm s dekorem bambus „EH EXCELLENT 

HOUSEWARE“ 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává 

bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a 

vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může 

způsobovat podráždění nebo alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-miska-14-5-7-cm-s-dekorem-

bambus-%E2%80%9Eeh-_10628_880_1.html 

SWEET PONY WITH NATURAL COLORS, Sweet manja 

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. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 8,57 – 10,74 % hm. To 

nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení 
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výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-

rizicich-latky--panenka-cute-babydear-baby-

no345_10646_880_1.html 

Míčky 3 ks 

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. Shora uvedený výrobek 

obsahuje DEHP v množství 11,5 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--

micky-3-ks_10650_880_1.html 

Konopný sprchový gel, 

Babiččiny bylinky 

Riziko kontaminace aerobními 

mezofilními mikroby spočívá 

ve zhoršení toxikologických 

vlastností výrobku vinou 

produkce toxických radikálů a 

mikrobiálních toxinů činností 

mikrobů, jejichž důsledkem může být lokální dráždění, event. lokální 

zánět kůže zejm. u osob s oslabenou imunitou, malých dětí nebo 

osob s poškozenou kůží. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-

konopny-sprchovy-gelbabicciny-bylinky_10668_880_1.html 
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BOOSI, EAU DE TOILETTE, NATURAL SPRAY, 

VAPORISATEUR, zn. UMBERTO BOOSI 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě 

nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací 

kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska 

možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku 

a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-boosieau-de-toilettenatural-

spray_10674_880_1.html 

paco rebenne, 1 MILLION, EAU DE TOILETTE, 

VAPORISATEUR SPRAY 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých 

zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického 

přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit 

podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a 

náležité lékařské ošetření. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-

vyrobku-paco-rebenne1-millioneau-de-

toilett_10675_880_1.html 

Dooidaff Cool Water WOMAN, EAU DE TOILETTE, NATURAL 

SPRAY, MS381 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých 

zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického 

přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit 

podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a 

náležité lékařské ošetření. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-

vyrobku-dooidaff-cool-water-woman_10685_880_1.html 
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Šlehací metla Akcent, 32,5 cm, BANQUET® FOR YOUR HOME 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo 

připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně 

k jejich konzumaci. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-slehaci-metla-akcent32-5-

cmbanquetfor-y_10788_880_1.html 

melaminová miska MELAMINE WARE NO:3004 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. 

Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění 

nebo alergické reakce. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-melamine-

ware-no-3004_10790_880_1.html 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-slehaci-metla-akcent32-5-cmbanquetfor-y_10788_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-slehaci-metla-akcent32-5-cmbanquetfor-y_10788_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-melamine-ware-no-3004_10790_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-melamine-ware-no-3004_10790_880_1.html


melaminový hrnek MILTON, 100% MELAMINE, FOOD GRADE 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává 

bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a 

vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat 

podráždění nebo alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-

vyrobku-melaminovy-hrnek-milton100melaminefood-

_10794_880_1.html 

 

Melaminový hrnek s víčkem FORWARD 

MELAMINE, 7036 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu 

vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. 

Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle 

se vstřebává kůží a může způsobovat 

podráždění nebo alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-melaminovy-hrnek-s-

vickem-forward-melamine7_10844_880_1.html 

Dětský extra jemný ŠAMPON BIONE COSMETICS, 205 ml, šarže 5/2016 

Riziko používání tohoto výrobku deklarovaného 

jako nedráždivý výrobek vhodný i pro děti do 3 

let – středního očního iritantu – spočívá v 

možném prohloubení příznaků očních 

alergií,  ev. může způsobit podráždění podobná 

očním alergiím i u osob, které alergiky nejsou. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-detsky-extra-jemny-

sampon-bione-cosmetics20_10857_880_1.html 
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Makeup CLOWN, NO.6488 

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. Shora uvedený výrobek (nasazovací 

nos) obsahuje DEHP v množství 16,4 % 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-

rizicich-latky--makeup-clown_10858_880_1.html 

Dětský extra jemný ŠAMPON BIONE 

COSMETICS, 205 ml, šarže 3/2016 

Riziko používání tohoto výrobku deklarovaného 

jako nedráždivý výrobek vhodný i pro děti do 3 let 

– středního očního iritantu – spočívá v možném 

prohloubení příznaků očních alergií,  ev. může 

způsobit podráždění podobná očním alergiím i u 

osob, které alergiky nejsou. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-detsky-extra-jemny-sampon-

bione-cosmetics20_10864_880_1.html 

Koupelový a mycí gel 

Riziko kontaminace aerobními mezofilními 

mikroorganizmy spočívá ve zhoršení 

toxikologických vlastností výrobku vinou 

produkce toxických radikálů a mikrobiálních 

toxinů činností mikrobů, jejichž důsledkem 

může být lokální dráždění, event. lokální zánět 

kůže zejm. u osob s oslabenou imunitou, 

malých dětí nebo osob s poškozenou kůží. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-koupelovy-a-myci-

gel_10876_880_1.html 
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Sada umělých nehtů Nails 

DUDUSTRONG (Nehtové tipy) 

Riziko pro spotřebitele spočívá 

v tom, že při použití výrobku může 

docházet ke kontaktu s kůží, 

přičemž látka, která nesmí být 

součástí složení kosmetických 

prostředků, může přestupovat 

do organizmu, kde představuje 

riziko pro reprodukci či může 

nepříznivě ovlivňovat zdraví 

zejména u citlivých skupin 

obyvatel. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-nails-

dudustrongnehtove-_10899_880_1.html 

melaminová miska MELAMINE WARE WJ WAN JIA 

NO.1825 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává 

bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí 

oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může 

způsobovat podráždění nebo alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-melaminova-miska-melamine-

ware-wj-wan-jia-no-_10909_880_1.html 

Sun Flower (hluboký bílý plastový talíř s dekorem 
slunečnic) 

Melamin může při vyšších dávkách nebo při chronické 

expozici způsobit poškození ledvin. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-plastovy-talir-s-

dekorem-slunecnic-sun-

flower_10921_880_1.html 
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Sada umělých nehtů Fashionisfa Nails dudustrong 

(Nehtové tipy) 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku 

může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která 

nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může 

přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro 

reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména 

u citlivých skupin obyvatel. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-fashionisfa-

nails-dudustro_10939_880_1.html 

Miska BOWL COLORMIX Smart Cook 

Akutní expozice malým dávkám formaldehydu 

vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. 

Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se 

vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo 

alergické reakce. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-miska-bowl-colormix-smart-

cook_10940_880_1.html 

WC sedák SOFT BABY POTTY SEAT, RONGYI 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) 

v předmětu péče pro děti spočívá v tom, že 

estery kyseliny ftalové přicházet mohou 

do kontaktu s kůží a sliznicemi dítěte a 

následně mohou v organismu negativně 

působit na reprodukční orgány. Shora 

uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 

6,30 % hm. v zelené verzi a 9,48 % hm. 

v růžové verzi. 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). 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--wc-sedak-soft-baby-potty-

seatrongyi_10941_880_1.html 
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lak na nehty N.CR CAIRUO, 20ML 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že 

v případě nastalých zdravotních potíží 

v souvislosti s aplikací kosmetického 

přípravku nemají toxikologická střediska 

možnost zjistit podrobné informace o 

složení přípravku a zvolit tak rychlé a 

náležité lékařské ošetření. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-lak-na-nehty-n-cr-

cairuo20ml_10948_880_1.html 

Uhlazující krém BERRYWELL professional haircare, Styling, 

flächenass, Haarglättungs Styling Creme 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific 

Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens 

Updated request for a scientific opinion on propyl- and 

butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení 

bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také 

isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené 

informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto 

sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. 

Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše 

citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v 

kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem 

těchto látek nelze považovat za bezpečný. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkuuhlazujici-krem-berrywell-

professional-haircare-_10961_880_1.html 

Stylingový krém BERRYWELL professional haircare, Styling, 

kreativkönig, Schimmer Gel / Glimmer Gel 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific 

Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens 

Updated request for a scientific opinion on propyl- and 

butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení 

bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, 

výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo 

neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze 

riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy 

uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo 

zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. 
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Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-stylingovy-krem-berrywell-

professional-hairca_10972_880_1.html 

Omlazující pleťový peeling salerm cosmetics homme - 

PEELING RAJEUNISSANT VISAGE 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific 

Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens 

Updated request for a scientific opinion on propyl- and 

butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení 

bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také 

isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené 

informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto 

sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. 

Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše 

citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v 

kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem 

těchto látek nelze považovat za bezpečný. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobkuomlazujici-pletovy-peeling-

salerm-cosmetics-homm_10978_880_1.html 

Hrnky OKSTAR  

Riziko pro spotřebitele spočívá ve 

skutečnosti, že není známo, zda 

tyto silikátové výrobky byly ve 

smyslu článku 3 výše uvedeného 

nařízení 1935/2004 vyrobeny 

v souladu se správnou výrobní 

praxí tak, aby za obvyklých nebo 

předvídatelných podmínek 

neuvolňovaly své složky (v 

případě těchto výrobků např. 

olovo či kadmium) do potravin 

v množstvích, která by mohla 

ohrozit zdraví lidí a proto je nelze 

považovat za bezpečné ve smyslu 

§ 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnky-

okstar_11011_880_1.html 
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Gelový vosk BERRYWELL professional 

haircare, Styling, formenheld, Gel Wachs/ 

Gel Wax 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele 

(Scientific Committee on Consumer Safety 

Opinion on Parabens Updated request for a 

scientific opinion on propyl- and 

butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že 

pro hodnocení bezpečnosti vybraných 

parabenů, mj. také isobutylparabenu, 

výrobní odvětví poskytlo omezené 

informace nebo neposkytlo informace 

žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny 

v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. 

Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-gelovy-voskberrywell-

professional-haircare-_11021_880_1.html 

Sada umělých nehtů dudustrong JEWELED STRIPS 

(Nehtové tipy) 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití 

výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž 

látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických 

prostředků, může přestupovat do organizmu, kde 

představuje riziko pro reprodukci či může 

nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých 

skupin obyvatel. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-

dudustrong-jeweled-strips-_11094_880_1.html 

Hrnek Lugano 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití 

z tohoto hrnku může docházet ke kontaminaci rtů 

a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a 

následně k jejich průniku do organismu člověka. 

Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže 

hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách 

a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí 

chronických otrav. U dospělých osob se trávicím 

ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-gelovy-voskberrywell-professional-haircare-_11021_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-gelovy-voskberrywell-professional-haircare-_11021_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-dudustrong-jeweled-strips-_11094_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-dudustrong-jeweled-strips-_11094_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-dudustrong-jeweled-strips-_11094_880_1.html


olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a 

proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady 

orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších 

koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-

lugano_11117_880_1.html 

Toaletní voda JASMINE, EAU DE 

TOILTETTE, NATURAL SPRAY 

Riziko pro spotřebitele spočívá 

v tom, že v případě nastalých 

zdravotních potíží v souvislosti 

s aplikací kosmetického přípravku 

nemají toxikologická střediska 

možnost zjistit podrobné 

informace o složení přípravku 

a zvolit tak rychlé a náležité 

lékařské ošetření. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-toaletni-voda-jasmineeau-de-

toiltettenatu_11148_880_1.html 

Mačkadlo na brambory BERGNER 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku 

s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k 

jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich 

konzumaci. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-

vyrobku-mackadlo-na-brambory-bergner_11149_880_1.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-lugano_11117_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-hrnek-lugano_11117_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-toaletni-voda-jasmineeau-de-toiltettenatu_11148_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-toaletni-voda-jasmineeau-de-toiltettenatu_11148_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mackadlo-na-brambory-bergner_11149_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-mackadlo-na-brambory-bergner_11149_880_1.html


Naběračka na polévku BERGNER 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto 

výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy 

může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními 

látkami a následně k jejich konzumaci. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-

nebezpecneho-vyrobku-naberacka-na-polevku-

bergner_11150_880_1.html 

 

 

 

Bylinný balzám PFERDE BALSAM Kaštan koňský hřejivý 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě 

nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací 

kosmetického přípravku nemají 

toxikologická střediska možnost zjistit 

informace o složení přípravku a zvolit 

tak rychlé a náležité lékařské ošetření. 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bylinny-balzam-pferde-

balsam-kastan-konsky-hr_11165_880_1.html 

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-naberacka-na-polevku-bergner_11150_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-naberacka-na-polevku-bergner_11150_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-naberacka-na-polevku-bergner_11150_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bylinny-balzam-pferde-balsam-kastan-konsky-hr_11165_880_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-bylinny-balzam-pferde-balsam-kastan-konsky-hr_11165_880_1.html

