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Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010  -  PBU 

Úřední kontroly provedené orgány ochrany ve řejného zdraví 

Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s  kompetencemi vymezenými v zákoně                      
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, vykonávají úřední kontroly v sektoru předmětů běžného 
užívání. Dozor je v celém Ústeckém kraji prováděn oddělením PBU, které sídlí na územním 
pracovišti v Ústí nad Labem.    

V roce 2010 bylo pracovníky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, se sídlem 
v Ústí nad Labem, v oblasti předmětů běžného užívání provedeno celkem 467 úředních 
kontrol, a to celkem 221 kontrol v rámci státního zdravotního dozoru, při nichž bylo 
zkontrolováno 394 výrobků, a na základě 83 oznámení ze systému RAPEX  bylo provedeno 
246  kontrol. V rámci hlášení ze systému RASFF nebyla provedena žádná kontrola. 

V distribuční síti bylo provedeno 181 kontrol  (o 26 kontrol více než v roce 2009).  

U výrobců a dovozců bylo provedeno 40 kontrol (stejně jako v roce 2009), a to celkem u 
35 z celkového počtu 67 zařízení, tj. bylo zkontrolováno celkem 52 % zařízení. Šlo 
především o kontrolu výrobců nebo dovozců materiálů a předmětů pro styk s potravinami a 
kosmetiky. U výrobků pro děti do 3 let věku jsou v Ústeckém kraji registrováni pouze dva 
výrobci a žádný dovozce, u hraček žádný výrobce ani dovozce. 

Z hlediska typu kontroly bylo provedeno 171 plánovaných kontrol, 31 opakovaných kontrol 
prováděných s cílem ověření plnění nařízených opatření.  Dále byly prováděny kontroly 
v rámci šetření podnětů spotřebitelů (10 – o 3 podněty méně než v roce 2009) a v rámci 4 
cílených kontrolních akcí vyhlašovaných hlavním hygienikem ČR bylo provedeno dalších 9 
úředních kontrol.   

 

Tabulka č. 1  Přehled počtu evidovaných kontrolovaných subjektů  

 

Kontrolované subjekty 2009 2010 

Výrobci  předmětů a materiálů 
určených pro styk s potravinami 

40 37 

Dovozci  předmětů a materiálů 
určených pro styk s potravinami 

5 5 

Výrobci  kosmetických prostředků 15 20 

Dovozci  kosmetických prostředků 2 3 

Výrobci  předmětů a materiálů 
určené pro děti do věku tří let 

0 2 

Dovozci  předmětů a materiálů 
určené pro děti do věku tří let 

0 0 

Výrobci a dovozci  hraček 0 0 

Celkem 62 67 
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Tabulka č. 2  Přehled počtu provedených kontrol (bez šetření v rámci RAPEX) 

 

Kontrolované subjekty  2009 2010 

Předměty a materiály ur čené pro 
styk s potravinami - celkem  

63 80 

Výrobci   17 20 

Dovozci 2 4 

Distribuční síť 44 56 

Kosmetické prost ředky - celkem  96 78 

Výrobci   20 12 

Dovozci 1 2 

Distribuční síť 75 64 

Předměty a materiály ur čené pro 
děti do v ěku t ří let - celkem  

18 63 

Výrobci   0 2 

Dovozci 0 0 

Distribuční síť 18 61 

Hračky - celkem  17 0 

 Výrobci   0 0 

 Dovozci 0 0 

 Distribuční síť 17 0 

Celkem PBU  194 221 
 

Výrobce ani dovozce hraček není evidován, v regionu rovněž není žádný dovozce  
materiálů a předmětů pro děti do 3 let. 

 
 
 

Tabulka č. 3 Minimální frekvence kontrol  

 

Zkontrolované provozovny (%)   Typ zařízení Plánovaná 
roční 

frekvence (%)  2008 2009 2010 

Materiály a p ředměty pro styk s potravinami  

Výrobci **)  40 50 

Dovozci **)  40 80 

Distributoři, maloobchod podle potřeby    
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Kosmetické prost ředky 

Výrobci **)  100 50 

Dovozci **)  50 70 

Distributoři, maloobchod podle potřeby    

Výrobky pro d ěti do v ěku t ří let 

Výrobci **)  0 100 

Dovozci **)  0 0 

Distributoři, maloobchod podle potřeby    

Hračky 

Výrobci **)  0 0 

Dovozci **)  0 0 

Distributoři, maloobchod podle potřeby    

**) V případě předmětů běžného užívání došlo v roce 2009 ke změně plánování frekvence 
úředních kontrol v tomto sektoru, kdy důraz byl položen na znalost místních podmínek 
a frekvence kontrol vychází ze situace v jednotlivých regionech, protože situace se výrazně 
odlišuje v počtu distributorů, výrobců i dovozců.  
 

Kontroly v rámci systému RAPEX   

Kontroly prováděné v rámci systému RAPEX – systém rychlého varování EU při výskytu 
podezření na zdravotně nebezpečný výrobek. Jednalo se o kosmetické výrobky, výrobky 
určené pro styk s potravinami a pokrmy, výrobky pro děti do 3 let a hračky. Celkový počet 
notifikací za rok 2010 byl 83, počet kontrol 246 – s negativním výsledkem.  

Ve srovnání s rokem 2009 došlo ke snížení počtu notifikací i počtu kontrol. V roce 2009 se 
na šetření v rámci RAPEX podíleli i pracovníci oddělení HV jednotlivých územních pracovišť, 
v roce 2010 bylo šetření prováděno pouze pracovníky oddělení PBU. V roce 2009 byl 
celkový počet notifikací 202, počet kontrol 1366 – byly zachyceny 3 pozitivní nálezy. 

 
Šetření podn ětů 

V roce  2010 bylo prošetřeno pracovníky oddělení celkem 10  podnětů (tj. o 3 podněty méně 
než v r.2009). V 1 případě byl podnět oprávněný, ve 2 případech nebylo možno prošetřit – 
nebylo možno odebrat vzorek, ve 4 případech byl podnět neoprávněný, 2 podněty byly 
vráceny ČOI a 1 podnět postoupen SÚKL z důvodu věcné nepříslušnosti. 

 

Odběr vzork ů 

Odběr vzorků probíhal  
-  v rámci státního zdravotního dozoru, tzv. „běžný“ odběr 
-  v rámci státního zdravotního dozoru – plnění úkolů HH 
-  při došetřování podezření na ohrožení zdraví, stížností a upozornění spotřebitelů  

Celkem bylo při provádění SZD a plnění úkolů HH odebráno 17 vzorků, a to v rámci plnění 
pokynu HH 13 vzorků, ve státním zdravotním dozoru 3 vzorky a v souvislosti se šetřením 
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podnětu spotřebitele 1 vzorek.  

Celkem bylo 15 vzorků vyhovujících, 2 vzorky nevyhovující. 

V rámci SZD byly odebrány 2 vzorky předmětů určených pro styk s potravinami a pokrmy 
(papírové sáčky na kebab, papírové ubrousky) a 1 vzorek předmětů určených pro děti 
do 3 let (plastové barevné lžičky). Všechny výrobky byly nezávadné. 

V rámci plnění pokynu hlavního hygienika ČR  byly odebrány vzorky 5 druhů zubních past 
pro děti, 3 druhy kojeneckých lahví a 2 vzorků polykarbonátového nádobí a 3 druhy 
opalovacích prostředků určených pro děti. Nevyhověly 2 vzorky opalovacích prostředků, 
ostatní vzorky byly zdravotně nezávadné, označené v souladu s požadavky platných 
právních předpisů.  

V souvislosti s podnětem spotřebitele byla odebrána rychlovarná konvice Moulinex z důvodu 
silného zápachu – nebyla prokázána zdravotní závadnost.  

Všech 5 odebraných vzorků předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami bylo 
hodnoceno jako vyhovující požadavkům, vyhovující byly i odebrané 4 vzorky z kategorie 
výrobků pro děti do 3 let.  

Záchyt nevyhovujících vzorků byl v oblasti kosmetických prostředků, a to 2 vzorky 
opalovacích prostředků ve značení výše ochranného faktoru (SPF) - na základě stanovené 
hodnoty SPF metodou in vivo nebyl v souladu s Doporučením komise 2006/647/ES 
O účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a uvedených tvrzeních, která 
s nimi souvisí. V jednom případě se provede opakované vyšetření na SZÚ, vzhledem 
k rozdílným výsledkům aktuálního vyšetření provedeného SZÚ na objednávku výrobce, 
ve druhém případě výrobce přijal dobrovolné opatření – výroba tohoto výrobku byla 
ukončena a probíhá zavádění výrobku nového. 

Ve srovnání s rokem 2009 došlo k navýšení odebraných vzorků o 2, záchyt nevyhovujících 
vzorků se snížil o 3. 

 

Tabulka č. 4 Odběr vzorků 

 
 předměty a materiály 

určené pro styk 
s potravinami 

kosmetické 
prostředky 

výrobky pro děti 

Celkový počet odebraných vzorků  5 8 4 
Počet nevyhovujících vzorků 0 2 0 

  nesprávné značení 
výše ochranného 

faktoru SPF 

 

    

Zastoupení 
nevyhovujících 
vzorků  

    
 

Tabulka č. 5 Přehled případů zjištěných nebezpečných výrobků v kraji 

Nebezpečný výrobek Riziková látka 

nebyl zjištěn  
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 Celkové dodržování u provozovatel ů a produkt ů 

 Četnost a druh p řípadů nedodržování 

Předměty  běžného užívání spadají dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
č. 258/2000 Sb.) do dozorové kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. Při státním 
zdravotním dozoru u výrobců nebo dovozců i v distribuční síti bylo, kromě požadavků zákona 
č. 258/2000 Sb., kontrolováno dodržování zejména následujících právních předpisů:  

V sektoru předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk 
s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, vyhláška č. 38/2001 Sb., 
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění 
pozdějších předpisů. U kosmetických prostředků vyhláška Ministerstva zdravotnictví 
č. 448/2009 Sb. o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky a u hraček 
a předmětů pro děti do 3 let věku vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. 
o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Počet kontrol, u kterých bylo zjištěno nedodržení jednotlivých požadavků právních předpisů 
a vyžadovalo provedení opakované kontroly uvádí následující tabulka: 

Tabulka č. 6 Přehled nejčastějších případů nedodržení požadavků právních předpisů 

 

Počet kontrol, u kterých zjišt ěno 
nedodržení  

Typ nedodržení  

2008 2009 2010 

SVP ve výrobě FCM   1 2 
SVP ve výrobě kosmetiky  5 3 
FCM – tržní síť 
značení výrobků a 
chybějící průvodní 
dokumentace 

 6 12 

kosmetické prostředky 
v tržní síti  
značení výrobků a 
chybějící průvodní 
dokumentace 
 

 11 10 

výrobky pro děti do 3 let – 
tržní síť 
značení výrobků a 
chybějící průvodní 
dokumentace 

 2 8 

Celkem  25 35 
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Tabulka č. 7 Rozložení četnosti výskytu závad podle typu provozovny 

 

Typ podniku  2009 (%) 2010 (%) 

Výrobci  předmětů a materiálů 
určených pro styk s potravinami 

6 11 

Dovozci  předmětů a materiálů 
určených pro styk s potravinami 

0 0 

Distributoři, maloobchod FCM   16 27 

Výrobci  kosmetických prostředků 33 33 

Dovozci  kosmetických prostředků 0 0 

Distributoři, maloobchod - kosmetika 17 19 

Výrobci  předmětů a materiálů určené 
pro děti do věku tří let 

0 0 

Dovozci  předmětů a materiálů 
určené pro děti do věku tří let 

0 0 

Distributoři, maloobchod 13 15 

Výrobci  hraček 0 0 

Dovozci  hraček 0 0 

Distributoři, maloobchod - hračky 0 0 
  
 
 
Analýza p řípadů nedodržování právních p ředpis ů 

Výskyt p řípadů nedodržování 

U kontrolovaných výrobců a dovozců FCM a kosmetických přípravků bylo nalézáno nejvíce 
nedostatků v souvislosti s postupy založenými na zásadách SVP, především nedostatečná 
dokumentace a záznamy. Tyto nedostatky byly zjišťovány u malých provozoven, s malým 
počtem pracovníků a malým objemem výroby, kdy je dle vhodné metody v praxi sice 
postupováno, ale není plněna administrativní část.  

V distribuční síti bylo kontrolami zjišťováno nejvíce závad ve značení výrobků a dokládání 
písemných prohlášení u odpovídajících výrobků.  

 

Povaha rizika vyplývajícího z nedodržování 

Většina zjištěných nedodržení u kontrolovaných subjektů zpravidla nepředstavovala 
bezprostřední ohrožení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti výrobků. Pro odstranění závad 
v zavedení SVP, značení výrobků, nedostatečné dokumentaci k výrobkům a závad stavebně 
- technického charakteru provozovny, byl zpravidla stanoven termín odstranění závady 
a provedena kontrola plnění následnou, opakovanou kontrolou.  

V případě nevyhovujících předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami postup 
pro dovozce a distributory těchto výrobků upravuje § 5 odst. 6 zákona č. 102/2001 Sb.,                
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o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti 
výrobků), ve znění pozdějších předpisů, který stanoví povinnost distributorů a dovozců 
výrobky okamžitě stáhnout z trhu. 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.  
V roce 2010  žádný takovýto problém nebyl řešen. 

 

Základní p říčiny p řípadů nedodržování 

Nejčastější příčinou nedodržování platných právních předpisů v oblasti PBU byla 
zejména neznalost právních předpisů, kterými se stanovují požadavky na tyto výrobky. 
Jednoznačně největší problém byl u prodejců - cizinců a u předmětů z dovozu ze zemí mimo 
Evropskou unii, kde bylo problémové doložení dokumentace k výrobkům, zejména v oblasti 
prohlášení  o shodě.  
  
 
Opatření k zajišt ění efektivnosti 

Opatření k zajišt ění dodržování ze strany provozovatel ů a výrobc ů 

V roce 2010 bylo uloženo celkem 13 sankcí ve výši 14000,- Kč. Všechny sankce byly 
uloženy příkazem  ve zkráceném správním řízení. Ve 12 případech byla sankce uložena dle 
zákona č. 258/2000 Sb., v jednom případě dle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele.  

 

Tabulka č. 8 Přehled uložených pokut při porušení právních předpisů  

 

druh opat ření 2008 

 

2009 2010 

 počet suma (Kč) počet suma (Kč) počet suma (Kč) 

Kosmetické 
prostředky 

  9 39000 3 4500 

Materiály a výrobky 
pro styk s 
potravinami 

  0 0 5 3500 

Výrobky pro děti do 
3 let a hračky 

  3 10000 5 6000 

Celkem   12 49000 13 14000 

 

V roce 2010 bylo celkem 11 pokut uloženo kontrolovaným subjektům v distribuční síti, 
za nedostatky ve značení výrobků a chybějící doklady.  

V jednom případě byla uložena pokuta za klamání spotřebitele pro uvádění nepravdivých 
údajů při pochůzkovém pouličním prodeji parfémů. 

V jednom případě byla uložena sankce výrobci materiálů a výrobků pro styk s potravinami 
(obalového papíru) za nesplnění opatření – nezavedení SVP, nedoložení dokladů a provozní 
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a osobní hygienu při výrobě.  

Průměrná výše jedné pokuty 1080,- Kč. 

V roce 2009 bylo uloženo celkem o 1 pokutu méně. V tržní síti bylo uloženo rovněž 11 pokut, 
v jednom případě byla uložena sankce výrobci kosmetiky, za nedodržení zákazu uvádění jím 
vyráběných kosmetických prostředků do tržní sítě. Byla mu uložena pokuta ve výši 20000,- 
Kč.  

Ve srovnání s rokem 2009 byl uložen srovnatelný počet pokut, v přepočtu na jednu sankci 
však byla ukládána nižší pokuta, neboť v roce 2009 byly závady mnohdy zjišťovány 
opakovaně i při následných kontrolách, v roce 2010 byly zjišťovány méně závažné závady a 
provozovatelé častěji spolupracovali při plnění opatření a chybějící doklady dodatečně 
dokládali.  

 

 

Tabulka č. 9 Uložená opatření 

Typ opat ření 2008 2009 2010 

dobrovolné opatření výrobce papírových krabic –
omezení používání pouze jako druhý obal (zjištěn 
fluoreskující výluh)  FCM 

  
1 

 
 

dobrovolné opatření provozovatele - okamžité vyřazení a 
stažení z prodeje vyhlášeného nebezpečného výrobku 
FCM   

  
1 

 
 

dobrovolné opatření – stažení z prodeje - výrobky 
pro d ěti do 3 let  – bez značení a dokladů  

  
 

 
4 

dobrovolné opatření – stažení z prodeje - FCM 
(dekorované sklenice bez značení a dokladů) 

   
1 

dobrovolné opatření – vyřazení japonského tetování 
s obsahem fenylendiaminu z užívání v tetovacím salonu 

Kosmetika  

   
1 

dobrovolné opatření – ukončení výroby nevyhovujícího 
kosmetického prostředku určeného pro slunění pro děti 
– náhrada jiným, s novou recepturou, provedením 
rozborů, hodnocení bezpečnosti a notifikace Kosmetika  

   
1 

dobrovolné opatření – pozastavení výroby 
nevyhovujícího kosmetického prostředku určeného pro 
slunění pro děti – zadáno opakované vyšetření na SZÚ 
Kosmetika  

   
1 

dobrovolné opatření – zubní pasty pro děti -  závada 
v označení - nesrovnalost v obsahu textu v původním 
jazyce a v českém překladu – výrobky pozastaveny a 
označeny správným českým překladem - Kosmetika  

   
1 

 
V roce 2009 ani 2010 nebylo v souvislosti s nevyhovujícími výrobky uloženo KHS žádné 
opatření, ve všech případech zjištěných nevyhovujících výrobků bylo přijato dobrovolné 
opatření osob odpovědných za uvádění do oběhu – dobrovolné stažení z trhu či užívání.  
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Cílené kontrolní akce vyhlášené hlavním hygienikem 

V roce 2010 byly vyhlášeny tyto akce: 

1. Cílený státní zdravotní dozor zaměřený na rizika spojená s použitím kosmetických 
prostředků určených pro slunění, které jsou určeny především pro děti. Byly 
provedeny kontroly ve 3 zařízeních. Byly odebrány 3 druhy výrobků opalovacích 
prostředků. Nevyhovující výsledky byly zjištěny u 2 výrobků. Výrobci tyto výrobky již 
nevyrábějí, výrobky již nejsou ve skladových zásobách ani  tržní síti. Výrobce 
Cannabis provedl dobrovolné opatření – ukončení výroby nevyhovujícího výrobku a 
náhrada jiným, s novou recepturou, provedením rozborů, hodnocením bezpečnosti a 
notifikací. Výrobce ATOK řeší problém společně se SZU opakovanými zkouškami.  

2. Cílený státní zdravotní dozor nad výrobky určenými pro styk s potravinami a pokrmy, 
zaměřený na rizika spojená s přítomností bisfenolu A v kojeneckých lahvích a 
polykarbonátovém nádobí. Byly provedeny kontroly ve 3 provozovnách, provedeny 
odběry 5 výrobků, a to 3 druhy kojeneckých lahví a 2 druhů polykarbonátového 
nádobí.  Obsah bisfenolu A byl v odebraných vzorcích pod mezí stanovitelnosti – 
všechny výrobky byly vyhovující. 

3. V rámci cíleného státního zdravotního dozoru, zaměřeného na zdravotní rizika 
spojená s používáním zubních past u dětí, byl pracovníky oddělení 
ve 2 provozovnách proveden dozor spojený s odběrem vzorků celkem 5 druhů 
zubních past. Odebrané vzorky byly analyzovány SZÚ Národním referenčním 
centrem pro kosmetiku. Testované výrobky byly zdravotně nezávadné, závada 
v označení - nesrovnalost v obsahu textu v původním jazyce a v českém překladu - 
byla ihned odstraněna, ostatní údaje v označení výrobku byly v souladu s požadavky 
platných právních předpisů.  

4. V rámci plnění pokynu k provedení dozoru nad výrobky přicházejícími do styku 
s potravinami – v souvislosti se zjištěním závadných konzervových vík s plastovým 
těsněním (migrace ESBO do tukové potraviny) - byla ve spolupráci s KHS 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedena kontrola ve výrobně sýrů 
v Mostě. Výrobcem bylo přijato dobrovolné opatření – stažení závadných víček a 
jejich náhrada za víčka vyhovující. 

 
 

Mimo řádné akce 

Bylo provedeno šetření výskytu zdravotně závadných řasenek Oriflame v tržní síti – 
v uvádění do oběhu – bylo prokázáno stažení závadných výrobků výrobcem - výrobky nebyly 
v tržní síti zjištěny. 

 

Regionální akce  se v roce 2010 neprováděly. 

  

Výkaz celkové výkonnosti 

Počet úředních kontrol v oblasti PBU zůstává ve srovnání s rokem 2009 na stejné úrovni, ale 
počty se liší mezi jednotlivými kategoriemi, což souvisí s hodnocením míry rizika jednotlivých 
kategorií. Došlo k  nárůstu počtu kontrol v sektoru předmětů a materiálů určených pro styk 
s potravinami a v sektoru předmětů a materiálů určených pro děti do 3 let.  

Počet uložených sankcí zůstal na zhruba stejné úrovni, snížil se postih připadající na jednu 
udělenou sankci a častěji bylo přistoupeno k odstranění zjištěných závad ve spolupráci 
s kontrolovanými subjekty, což se potvrdilo ve výsledku jako účinnější, zejména 
při doznačování zboží a doložení nutných dokladů.  
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Personální obsazení odd ělení PBU 

Dozor je v celém Ústeckém kraji prováděn oddělením PBU, které sídlí na územním pracovišti 
v Ústí nad Labem. Na oddělení PBU pracují 2 AHS a 1 vedoucí oddělení, která tč. čerpá MD. 
Vedením je pověřena vedoucí oddělení hygieny výživy, územního pracoviště Teplice. 

 

Vzdělávání  

Z oddělení se 2  pracovnice zúčastnily vzdělávací akce NCONZO Brno Konference PBU – 
Obalové materiály, jedna pracovnice Konference – Správní řízení.  

Dále se pracovnice oddělení zúčastňovaly porad metodiků PBU na MZd ČR a krajských 
porad pracovníků odboru HV a PBU na KHS Ústeckého kraje, kde rovněž byly prezentovány 
přednášky týkající se nových poznatků v oboru.  

Pracovnice rovněž absolvovaly školení řidičů referentských vozidel a proškolení nové 
spisové služby. 
 
 
Komunikace s ve řejností  

Bylo provedeno minimálně 17 konzultací v rámci konzultační činnosti v terénu a informací 
v osobní, telefonické, písemné a e-mailové formě.  
 
 
Podněty   

V roce  2010 bylo prošetřeno pracovníky oddělení celkem 10  podnětů. Z toho 5 podnětů 
podaných KHS přímo spotřebiteli, 4 podněty spotřebitelů postoupené ČOI a 1 podnět 
postoupený SZPI. Ve 4 případech byl podnět neoprávněný, ve 2 případech vráceno ČOI a 1x 
postoupeno SÚKL z důvodu věcné nepříslušnosti, ve 2 případech nebylo možno prošetřit – 
nebylo možno odebrat vzorek. Pouze v jednom případě byla shledána oprávněnost podnětu 
a byl řešen uložením sankce kontrolovanému subjektu (klamavé praktiky při pochůzkovém 
prodeji parfémů). V roce 2009 bylo prošetřeno 13 podnětů, tj. o 3 podněty více než v r.2010. 

Podněty od spotřebitelů: 

- Rychlovarná konvice Moulinex z důvodu silného zápachu a senzorického ovlivnění 
nápojů připravených za použití konvice – nebyla prokázána zdravotní závadnost – 
zápach hodnocen v běžných mezích. Podnět neoprávněný. 

- Barevné plastové lžičky pro děti – pouští barvu. Nedostatek informací -nebylo možno 
dohledat. 

- Nerezový čajník – skvrny na varné ploše. Zkouškou kyselým prostředím – citronovou 
šťávou - zjištěno, že se jedná o vodní kámen. Zdravotně nezávadné – podnět 
neoprávněný. 

- Bělící zubní pudr – abrazivní účinek na zuby. Bylo provedeno šetření u výrobce, 
podnět nebyl oprávněný (neobsahuje abrazivní složku). 

- Klamavé praktiky při stánkovém prodeji kosmetiky – šetřením na místě zjištěno, že je 
podnět neoprávněný, nebyly zjištěny závady v prodeji. 

                     

Podněty od jiných kontrolních orgánů 

- od ČOI - AIRWICK – zdravotní závadnost – usnesením vráceno – šetření nespadá do 
kompetence HS ale ČOI (není kosmetika). 

- od ČOI – neznačené drogistické zboží - usnesením vráceno – šetření nespadá do 
kompetence HS ale ČOI (není kosmetika). 
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- od ČOI – klamavé praktiky při pochůzkovém prodeji parfémů –  s podnikatelem 
řešeno uložením pokuty 

- od ČOI – bublifuk – zdravotní závadnost – výrobky pozastavené v provozovně 
inspektory ČOI provozovatel zlikvidoval – nebylo možno prošetřit. 

- od SZPI – náplast na hubnutí – zdravotní závadnost – postoupeno SÚKL 
 
 
Spolupráce s ostatními orgány státní správy 

Probíhala zejména spolupráce s  ČOI, spočívající v předávání informací při šetření stížností 
spotřebitelů. Ve spolupráci s Celním úřadem bylo provedeno šetření v rámci řízení 
o propuštění zboží do volného oběhu týkající se dětské obuvi a podávání informací týkající 
se kompetence dozoru dováženého zboží. Spolupráce s pracovníky SVS spočívala 
ve vzájemném podáváním informací a konzultací týkajících se používání  materiálů a 
předmětů určených pro styk s potravinami ve výrobnách živočišných potravin, spadajících 
do dozorové kompetence SVS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.Vlastislava Ledererová v.r.  
pověřená vedením oddělení PBU,  
KHS Ústeckého kraje 
 


