Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání (PBU) Krajské
hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně za 1. pololetí roku
2018
Kontroly
Oddělení PBU Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen “KHS
JmK”) provedlo v období od 01. 01. 2018 do 30. 6. 2018 celkem 185 kontrol v provozovnách
a sídlech právnických a fyzických osob podnikajících ve výrobě, dovozu a distribuci předmětů běžného
užívání (tj. kosmetické přípravky, výrobky určené pro styk s potravinami, výrobky určené pro děti do 3
let, hračky a elektronické cigarety vč. Jejich náplní). Počty jednotlivých kontrol viz. tabulka č. 1 a graf
č. 1.

Komodita PBU

Dovozci

Výrobci

Distributoři

KP

1

5

106

VPP

1

5

7

HR

9

1

34

VPD

-

-

15

Elektronické cigarety

1

-

-

Tabulka č. 1: Počty provedených kontrol v jednotlivých komoditách PBU

Graf č. 1: Počet provedených kontrol u jednotlivých zodpovědných osob

Státní zdravotní dozor byl prováděn v souvislosti s kontrolním plánem pro rok 2018, s ohledem na
přijaté podněty spotřebitelů a ostatních dozorových orgánů. Dále na základě pokynu hlavní hygieničky
ČR a mimořádných úkolů Ministerstva zdravotnictví ČR.
Součástí dozorové činnosti byly i kontroly výrobků, které byly MZ vyhlášeny jako nebezpečné. Celkem
bylo provedeno 60 kontrol, z toho 20 bylo zaměřených na kosmetické přípravky, 2 na výrobky pro děti
do 3 let, 4 na výrobky přicházející do styku s potravinami a 34 na hračky. Kontrol výrobků vyhlášených
systémem rychlého varování RAPEX bylo celkem provedeno 84.
S nástupem povánočního prodeje značně narostl počet přijatých podnětů na padělky kosmetických
přípravků zakoupených na nově vytvořených e-shopech, kdy tyto během měsíce ledna
a února jejich provozovatele zruší a s nespokojenými spotřebiteli dále nekomunikují, ani v rámci
reklamačního řízení. V souvislosti s tímto KHS JmK provedla státní zdravotní dozor včetně uložení
sankce.
Nově byly zahájeny kontroly nové komodity PBU, a to elektronických cigaret a náplní do nich.

Odběry
Bylo provedeno celkem 37 odběrů výrobků, a to 11 druhů výrobků určených pro styk s potravinami,
kdy 1 z nich nevyhověl požadavkům platné legislativy a ke 3 nebylo doloženo Prohlášení o shodě a
nabývací doklady. Dále 15 odběrů kosmetických přípravků, kdy 1 výrobek obsahoval látku, která
nebyla uvedena v seznamu ingrediencí na obalu výrobku a u 1 výrobku bylo zjištěno chybné značení
na jeho obalu. Bylo odebráno 11 druhů hraček, kdy všechny vyhověly požadavkům.

Zjištěné nedostatky
Za zjištěné nedostatky byla uložena nápravná opatření vedoucí k odstranění závad a uloženy sankce
ve výši 135 000 Kč. Nejčastější závadou je nedostatečné značení na obalech kosmetických přípravků
a prodej plagiátů parfémů a toaletních vod světoznámých značek, dále vysoký obsah melaminu u
výrobků určených pro styk s potravinami a nedostatečné značení výrobků určených pro děti do 3 let.

Zpracovala Mgr. Lenka Hetmánková, vedoucí oddělení PBU pro Jihomoravský kraj
Dne 18.7.2018

