MINISTERSTVO  ZDRAVOTNICTVÍ
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. přihr. 81

Č.j.: OVZ-36.6.-24.7.07/24234 
		
Oznámení týkající se nebezpečných hraček
 a výrobků pro děti do tří let věku s obsahem ftalátů

Vzhledem k opakovaným dotazům veřejnosti, týkajících se nebezpečných hraček 
a výrobků pro děti do tří let věku, oznámených vyhlášením č.j.: OVZ-36.6-15.01.07-1681, které jsou obdobného charakteru, poskytuje Ministerstvo zdravotnictví následující doplňující informace: 
Možnost vrácení výrobku na základě jeho nebezpečnosti oznámené Ministerstvem zdravotnictví se vztahuje pouze na výrobky totožné s oznámeným nebezpečným výrobkem 
(stejný výrobek se stejným dekorem, potiskem, barvou apod.). V případě uvedení šarže pouze na tuto šarži. Pak je distributor nebo výrobce/dovozce na základě § 5 odst. 7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků povinen umožnit osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, 
aby jej mohla vrátit zpět uvedenému dovozci nebo distributorovi na jejich náklady. 
 U řady výrobků je riziko akutního ohrožení zdraví minimální vzhledem k povaze 
a způsobu použití (pláštěnka, přebalovací podložka, bryndák) a současně z hlediska závažnosti cesty expozice ftalátům, což je sice časově omezený, ale častý kontakt úst malých dětí s měkčenými plasty obsahujícími ftaláty (kousátka, jídelní soupravy, hračky...), 
kdy dochází ke zvyšování rizika úměrně četnosti tohoto kontaktu s ústy, výše obsahu ftalátů 
ve výrobcích, věku dítěte atd. Ani zde ovšem nelze s určitostí říci, že dojde ke vzniku onemocnění. Nicméně vzhledem ke studiím prokazujícím negativní vliv určitých ftalátů 
na zdraví pokusných zvířat bylo nutné zavést jejich regulaci a každý výrobek, který nevyhovuje požadavkům na bezpečnost, která je s výrobkem při jeho užívání spojena, je nutné považovat za nebezpečný a orgány ochrany veřejného zdraví jsou  povinny činit kroky směřující k ochraně veřejného zdraví.
Za zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobků vždy nese odpovědnost výrobce, dovozce popř. distributor, který smí výrobky uvádět na trh jen v případě, že jsou bezpečné. Orgány ochrany veřejného zdraví tuto povinnost průběžně kontrolují ale při objemu výrobků uváděných na trh však nelze dostupnými prostředky zabezpečit kontrolu každého jednotlivého výrobku. Nelze tedy zcela jednoznačně říci, zda veškeré ostatní výrobky výrobců či dovozců, u kterých byl nebezpečný výrobek identifikován, splňují nebo nesplňují beze zbytku legislativní požadavky. Je nutné posuzovat každou variantu výrobku individuálně.
 Celkové hodnocení státního zdravotního dozoru:
Celkem analyzováno 134 vzorků
Nevyhovělo 26 vzorků (19,4%), z toho 10 hraček  a 16 výrobků pro děti do 3 let, 
viz. č.j.: OVZ-36.6-15.01.07-1681 
S ohledem na obsah ftalátů v materiálu, z něhož jsou hračky a výrobky pro děti vyrobeny,  vyhovělo 108 vzorků, z toho: 
69 hraček (24 EU, 4 ČR, 5 jiné-Kanada, USA  a 36  Čína)
39 výrobků pro děti do tří let (16  EU, 6  jiné – Kanada, USA, 5  ČR a 12  Čína)   
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