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

V Praze dne 17. 3. 2006
Č.j.: OVZ-360-17.3.06-12224

     Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Dětský spací pytel „Club of me“, vyrobený ze 100% bavlny,
v dvojbarevném provedení:
světle modrá/bílá a
růžová/bílá.

Výrobce:		Yaka Tekstil San., Sokak No. 11, Guemuesler-Denizli 20100, Turecko.

Dovozce do EU:	PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH, Wissollstr. 5-43, 45478 Mühlheim an der Ruhr, Německo

Distributor do ČR:	Plus Discount, spol. s r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, Praha –východ

Popis: 	Pytle jsou na přední straně opatřeny kovovým jezdcem stříbrné barvy, na jezdci zipu je připevněn díl z bezbarvého, transparentního, elastického plastu s motivem medvědí hlavy.

Odůvodnění:

V rámci Systému rychlého varování při výskytu nebezpečných výrobků na trhu ES - RAPEX byl Evropskou komisí specifikován tento výrobek jako nebezpečný pro zdraví kojenců a malých dětí.
Ministerstvo zdravotnictví je orgánem příslušným k prohlášení výrobku za nebezpečný, neboť se jedná o výrobek pro děti ve věku do 3 let ve smyslu § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Riziko pro kojence a malé děti spočívá v tom, že  díl z transparentního, bezbarvého elastického plastu s motivem medvědí hlavy, který je součástí jezdce zipu spacího pytle může být vkládán do úst a  vzhledem k jeho velikosti může způsobit udušení malých děti. 

Společnost Plus Discount, spol. s r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, Praha –východ  distribuovala tyto výrobky prostřednictvím svých 121 poboček   po celém území ČR.

Upozornění:

Dovozce a distributoři těchto výrobků jsou podle § 5 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů, povinni uvedené výrobky okamžitě stáhnout z trhu.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň upozorňuje spotřebitele, že dovozce nebo distributor je podle § 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. 
Toto stanovení je uveřejněno také na úředních deskách všech krajských hygienických stanic včetně Hygienické stanice hlavního města Prahy a na jejich územních pracovištích.



MUDr. Michael Vít, Ph.D.
hlavní hygienik ČR

Vyvěšeno na úřední desku dne:
Svěšeno z úřední desky dne:

