MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBUIKY

V Praze dne 11. 1. 2018
Č. j.: MZDR 1385/2018/0VZ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úiřacl příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011
Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článkLJ 123 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky
di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) ,obsažené ve výrobku:

Panenka Beauty. gr:eet fashion house, N0.509
název dle značení na do.l epené etiketě: Panenka, TM6676-203
EAN: 6901234066760 (neexistující kód)
Výrobce dle značení/ země původu: neuveden/ Cína
Dovozce dle značení: TVMAX Market s.r.o., Zimákova 1084/2, 149 00 Praha 4- Chodov
IC: 02227240 (adresa provozovny k předmětu podnikáni: Tiskaiřská 12, Praha 1O)
Distr:ibuto.r: neuveden
Prodejce: TOPS MARKET s.r.o., Krkonošská 194, 543 01 Vrchlab í, IC: 05702941 (prodejna
Obchodní centrum Camila, Národní 958, 551 01 Jaroměř)
Rizi.ko obsahu di-(2-ethylhexy'l)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery
kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, moihou přecházet do slin, ulpívat na rtech
a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se sl1inami konzumovány. DEHP působí
na reprodukčn í orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 20, 1 % hm. To nesplňuje lim it
O, 1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby,
uváděni na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) n aříze ní Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
Popis výrobku: Panenka typu Barb,ie, s d1
louhými v,lasy balena v papírovém kornoutku. Na papírové
skládačce jsou uvedeny anglické texty identifiklljící výrobek .a další texty (Beauty, greet fashion
house, Same, Happy day), obrázek královské koruny a barevná srd íčka. Dále je zde uvedeno
upozornění ohledně nevhodnosti výrob1
ku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvů li obsahu
malýc'h částic (vyjádřeno také piktogramem), číselný kód NO: 509, symbol Zeleného bodu, označen í
shody CE, země původu a tvrzení, že výrobek byl vyro'ben dle mezinárodn ích norem. Na bílé
nalepené eti~etiě je uveden název v ,českém jazyce (Panenka), číseln ý kód TM6676-203, dovozce,
neexistující EAN kód, označení shody CE a upozornění o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let
(piktogram).
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