
HYGIENA PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ 
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech je orgánem státní správy 
ve věcech veřejného zdraví (orgán ochrany veřejného zdraví). V oblasti hygieny předmětů běžného 
užívání (dále též jen „PBU“) působí na Krajské hygienické stanice v Karlových Varech odbor hygieny 
výživy a předmětů běžného užívání.  
 
Jedná se o tyto výrobky: 

1. materiály a předměty určené pro styk s potravinami – materiály a předměty určené pro styk s 
potravinami, materiály a předměty u kterých se dá důvodně očekávat, že přijdou do styku s 
potravinami nebo že při jejich běžném použití dojde k přenosu jejich složek do potravin, materiály 
a předměty, které jsou ve styku s potravinami a jsou pro tento účel určeny, včetně aktivních a 
inteligentních materiálů a předmětů, které mají prodloužit životnost nebo zachovat či zlepšit stav 
balených potravin, 

2. kosmetické přípravky – jakékoliv látky nebo směsi určené pro styk se zevními částmi lidského 
těla (pokožka, vlasový systém, nehty, rty, zevní pohlavní orgány), nebo se zuby a sliznicí dutiny 
ústní s cílem výhradně nebo převážně je čistit, parfémovat, měnit jejich vzhled, chránit je, 
udržovat je v dobrém stavu nebo korigovat lidské pachy,  

3. výrobky pro děti ve věku do 3 let – výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo 
osobou, která je uvádí na trh, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně 
určeny, jde-li o ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku do 3 let ošacení do velikosti 110 
(včetně) a obuv o velikosti chodidla 165 mm, 

4. hračky do 14 let v souvislosti s dodržováním zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích.  

 
Legislativa 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech při výkonu státního 
zdravotního dozoru (dále též jen „SZD“) a při činnosti dotčeného orgánu státní správy ve věcech PBU 
vychází zejména z následujících právních předpisů: 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „zákon“), 

 zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků) ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,  

 zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek.  

 
Právní předpisy určující SZD nad výrobky určenými pro styk s potravinami a pokrmy: 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování, 
zda jsou dodržovány právní předpisy o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínkách zvířat, 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro 
styk s potravinami,  

 nařízení Komise č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami,  

 nařízení Komise č. 282/2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro 
styk s potravinami a o změně nařízení č. 2023/2006,  

 nařízení Komise č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk 
s potravinami, 

 prováděcí nařízení Komise č. 321/2011, kterým se mění nařízení č. 10/2011, pokud jde 
o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích, 

 vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami 
a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, 

 nařízení Komise č. 284/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu 
plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného 
z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong ve znění pozdějších 
předpisů, 

http://www.khskv.cz/Odbor%20hygieny%20vyzivy/predmety.htm#1._vyrobky#1._vyrobky
http://www.khskv.cz/Odbor%20hygieny%20vyzivy/predmety.htm#3._kosmeticke_vyrobky#3._kosmeticke_vyrobky
http://www.khskv.cz/Odbor%20hygieny%20vyzivy/predmety.htm#2._vyrobky_deti#2._vyrobky_deti
http://www.khskv.cz/Odbor%20hygieny%20vyzivy/predmety.htm#4._hracky#4._hracky


 ČSN EN 1672-2 Potravinářské stroje – Základní koncepce – Část 2: Hygienické požadavky, 

 ČSN EN 15593 (770164) Obaly – Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny – 
Požadavky. 

 
Právní předpisy určující SZD nad kosmetickými přípravky 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, 

 nařízení Komise č.655/2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení 
používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky. 
 

Právní předpisy určující SZD nad výrobky určenými pro děti ve věku do 3 let: 

 vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky  
a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek. 
 

Právní předpisy určující SZD nad hračkami  

 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů,  

 nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (dále též jen „REACH“), 

 ČSN EN 71- Bezpečnost hraček.  
 

 
Státní zdravotní dozor v oboru předmětů běžného užívání 
Jedná se o kontrolní činnost v souladu se zákonem o státní kontrole, spočívající v:  

 dozoru nad plněním hygienických požadavků na předměty běžného užívání u výrobců, dovozců, 
distributorů a prodejců PBU, 

 dozoru nad výrobou kosmetických přípravků (která je zákonem zařazena mezi činnosti 
epidemiologicky závažné), 

 vedení správních řízení o deliktech a přestupková (bloková a správní) řízení v případech zjištění 
porušení povinností osob v uvedených oborech, 

 plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví v těchto oborech. 
 
 
Hygienické požadavky na předměty běžného užívání kontrolované u výrobců, dovozců, 
distributorů a prodejců PBU 
 
Za výrobce se považuje osoba usazená v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, 
která vyrobila konečný výrobek, jakož i každá další osoba, která vystupuje jako výrobce tím, že uvede na 
výrobku svou obchodní firmu, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak, anebo osoba, která výrobek 
upraví. 
Dovozce je podnikatel, který uvede na trh výrobek z jiného než členského státu Evropské unie. 
Distributor je každá osoba, která v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost  
po uvedení výrobku na trh, jakož i každá další osoba v dodavatelském řetězci, za předpokladu, že jejich 
činnost nemá vliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku. 
Prodejce je každá fyzická nebo právnická osoba, která prodává spotřební zboží na základě smlouvy 
v rámci své profesní nebo obchodní činnosti. 
 
Povinnosti výrobce nebo dovozce předmětů běžného užívání 
Výrobce nebo dovozce výrobků - předmětů běžného užívání – je povinen zajistit, aby jím vyráběné nebo 
dovážené výrobky byly při uvedení na trh bezpečné, aby:  
a)  nezpůsobily poškození zdraví fyzických osob, 
b)  nedošlo k nepříznivému ovlivnění potraviny nebo pokrmu, 
c)  vyhověly stanoveným hygienickým požadavkům na jejich složení a mikrobiologickou čistotu, 
d)  byly baleny, pokud to jejich charakter vyžaduje, do bezpečných obalů, 
e) byly s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným prohlášením  

a návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění, 



f)  byly laboratorně zkoušeny na akreditovaných pracovištích zkušebních ústavů. 
Výrobci musí o hodnocení stanovených zkoušek vést dokumentaci, kterou předkládají příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví při státním zdravotním dozoru. Dovozce PBU nemá povinnost zkoušet 
a hodnotit složení a vlastnosti výrobků a vést o tom dokumentaci a povinnost vybavit předmět běžného 
užívání písemným prohlášením, pokud výrobce v zahraničí již zajistil hodnocení, zkoušky složení 
a vlastností výrobků a zpracoval dokumentaci a vydal písemné prohlášení. Dovozce zajistí pro kontrolní 
účely na žádost příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví předložení této dokumentace ve lhůtě, 
rozsahu a jazyce, kterému kontrolní orgán rozumí a zajistí ověřeným českým překladem prohlášení 
vydaného výrobcem v zahraničí. 
 
Povinnosti distributora předmětů běžného užívání 
Distributor nesmí distribuovat výrobky, které nejsou řádně značeny a vybaveny písemným prohlášením, 
návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění. Pokud nelze u výrobků PBU zjistit jejich výrobce nebo 
dovozce, odpovídá za splnění těchto požadavků distributor.  
 
 
1. VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A POKRMY  
Vyhláška č. 38/2001 Sb. stanovuje hygienické požadavky na plasty, pryže (výrobky z elastomerů 
a materiálů na základě přírodních a syntetických kaučuků), kovové materiály (korozivzdorné ocele, hliník 
a jeho slitiny, neželezné slitiny různých prvků, cín, titan, stříbro, zlato, platina), silikátové materiály 
(výrobky ze skla, porcelánu, a keramiky), povrchovou úpravu výrobků z hlediska materiálů (lakování, 
metalizace, voskování, smaltování), i technologií (pískování, omílání, broušení, leštění kartáčování) 
a na výrobky z papíru, kartonu, lepenky, celofánu a korku. 
 
Ve fázi maloobchodního prodeje: 
K materiálům a předmětům, které při uvedení na trh ještě nejsou ve styku s potravinami, se připojí:  
a) slova „pro styk s potravinami“ nebo konkrétní označení týkající se jejich použití jako kávovar, láhev 

na víno, polévková lžíce, nebo grafický symbol znázorňující pohárek s vidličkou, 
b) pokud je to nezbytné, konkrétní pokyny, které se mají dodržovat při bezpečném a vhodném užívání, 
c) jméno nebo obchodní jméno a v obou případech adresa nebo sídlo výrobce, zpracovatele nebo 

prodejce odpovědného za jejich uvádění na trh, 
d) odpovídající označení nebo identifikace, které umožní sledovatelnost materiálu nebo předmětu.  
Tyto údaje musí být uvedeny na materiálu či předmětu, nebo na jeho obalu, nebo na etiketě připevněné 
k materiálu či předmětu nebo k jeho obalu; nebo upozornění v bezprostřední blízkosti materiálů 
či předmětů, které je pro kupujícího zřetelně viditelné, však tato možnost přichází v úvahu pouze tehdy, 
pokud nemohou být informace nebo štítek s nimi z technických důvodů připevněny k materiálům nebo 
předmětům ve výrobě nebo ve fázi uvádění na trh. Tyto údaje musí být nesmazatelné a snadno čitelné 
pro spotřebitele.  
K výrobkům určeným pro styk s potravinami na všech úrovních obchodní činnosti s těmito výrobky, mimo 
prodej výrobku spotřebiteli, musí být přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že výrobky splňují 
hygienické požadavky. 
 
 
2. KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY 
V oblasti kosmetických přípravků platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 
30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích dále jen „nařízení č. 1223/2009“.  
 
Kosmetické přípravky jsou látky nebo směsi látek určené pro styk s vnějšími částmi lidského těla 
(pokožkou, vlasovým systémem, nehty atd.) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo 
převážně za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování 
v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů. Tyto produkty jsou uváděny do volného oběhu na vnitřním 
trhu, pokud jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Kosmetickými přípravky mohou být: 
- krémy, emulze, pleťové lotiony, gely a oleje na kůži, pleťové masky, 
- základy s obsahem pigmentů (tekutiny, pasty, pudry), 
- pudry pro líčení, pudry po koupeli, hygienické pudry, 
- toaletní mýdla, deodorační mýdla, 
- parfémy, toaletní vody a kolínské vody, 
- přípravky do koupele a do sprchy (soli, pěny, oleje, gely), 
- depilační přípravky, 
- deodoranty a antiperspiranty, 
- přípravky pro barvení, zvlnění, rovnání a fixaci vlasů, přípravky pro formování účesu, 
- vlasové čistící přípravky (lotiony, krémy, oleje), kadeřnické přípravky  (tužidla, laky, brilantiny), 



- přípravky pro holení (krémy, pěny, vody po holení), 
- přípravky pro líčení a odličování, 
- přípravky určené pro aplikaci na rty, 
- přípravky pro péči o zuby a dutinu ústní, 
- přípravky pro péči o nehty a pro úpravu nehtů, 
- přípravky pro vnější intimní hygienu, 
- přípravky na opalování, 
- samoopalovací přípravky, 
- přípravky pro zesvětlení kůže, 
- přípravky proti vráskám. 
 
Označování kosmetických přípravků  - dle  nařízení č. 1223/2009  
Kosmetický přípravek smí být dodáván na trh pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek 
naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny tyto údaje: 
a) jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Tyto informace mohou být zkráceny tak, 

aby zkratka umožňovala určit tuto osobu a její adresu. Je-li uvedeno více adres, jasně se označí 
adresa, na níž odpovědná osoba uchovává snadno přístupnou informační dokumentaci k přípravku.  
V případě dovážených kosmetických přípravků se uvádí země původu. 

b) jmenovitý obsah v době balení vyjádřený v hmotnosti nebo objemu 
c) datum minimální trvanlivosti vyjádřené slovy „spotřebujte nejlépe do“ nebo symbolem 

„přesýpacích hodin“ a datem v pořadí měsíc/rok nebo den/měsíc/rok. Tento údaj není povinný 
u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. Zde se uvede symbol 
„otevřené nádobky na krém“ s údajem, který uvádí počet měsíců – dobu, po kterou je přípravek 
po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato doba se 
nazývá doba trvanlivosti po otevření (Period After Opening – PAO) a je uvedena v měsících, např. 
12M. Počet měsíců může být uveden uvnitř nebo vně symbolu otevřené nádobky na krém. Jsou 
případy, kdy pojem trvanlivosti nemá význam a to např. v obalech pro jednorázové použití. 

 d) zvláštní upozornění týkající se použití (návod na použití) a upozornění, která je nutno dodržovat 
při používání kosmetického přípravku a další informace (např. uvozené slovem „obsahuje ….“). Tyto 
údaje lze uvést mimo obal na přiloženém nebo připevněném letáku, etiketě, pásce, visačce nebo 
kartičce. Na tento způsob uvedení údajů musí být upozorněno na příslušném obalu buď zkrácenou 
slovní informací (např. další informace viz leták) nebo uvedením symbolu „otevřená knížka 
s ručičkou“. Zvláštní upozornění týkající se použití a další upozornění musí být uvedeny v českém 
jazyce, vyžaduje-li to povaha kosmetického přípravku. 

e) číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického přípravku. V případě malého 
výrobku lze uvést jen na vnější obal funkce výrobku - pokud není zřejmá z prezentace výrobku v 
českém jazyce.  

f) funkce kosmetického přípravku, pokud není zřejmá z jeho obchodní úpravy 
g) seznam přísad. Tato informace může být uvedena pouze na vnějším obalu. Seznamu musí 

předcházet slovo „Ingredients“. Tyto údaje lze uvést jen na vnější obal nebo mimo obal na přiloženém 
nebo připevněném letáku, etiketě, pásce, visačce nebo kartičce. Na tento způsob uvedení údajů musí 
být upozorněno na příslušném obalu buď zkrácenou slovní informací (např. další informace na letáku) 
nebo uvedením symbolu „otevřená knížka s ručičkou“. V případě mýdla, koupelových kuliček nebo 
jiných malých výrobků musí se seznam přísad nacházet na upozornění v bezprostřední blízkosti 
obalu, do kterého je kosmetický přípravek naplněn a ve kterém je vystaven k prodeji.   

 
Dozor nad trhem kosmetických přípravků: Pro každý kosmetický přípravek uváděný na trh musí být 
určena odpovědná osoba. Ta zajišťuje soulad přípravků s příslušnými požadavky stanovenými v tomto 
nařízení. Zaručuje zejména dodržování požadavků na ochranu zdraví, bezpečnost a poskytování 
informací spotřebitelům. Také uchovává informace a vede dokumentaci, které v případě potřeby předává 
příslušným orgánům. K zajištění sledovatelnosti přípravku musí být odpovědná osoba schopná 
identifikovat distributory, jimž kosmetický přípravek dodává, ještě tři roky poté, co byla dotyčná šarže 
kosmetického přípravku dodána distributorovi. To platí i pro všechny ostatní články dodavatelského 
řetězce. Pokud kosmetický přípravek uvedený na trh není v souladu s tímto nařízením, musí odpovědná 
osoba okamžitě přijmout nápravná opatření nezbytná k uvedení přípravku do souladu nebo případně k 
jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve všech členských státech, kde je kosmetický přípravek dostupný. 
Pokud odpovědná osoba neučiní všechna potřebná opatření, mohou příslušné národní orgány 
podniknout nezbytné nápravné kroky. 
 
V souladu s ustanovením článku 13 nařízení č. 1223/2009 je pro výrobce resp. dovozce do EU 
a distributory stanovena povinnost notifikovat kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské 
unie. Kosmetické přípravky jsou notifikovány až po posouzení bezpečnosti, které představuje zhodnocení 



bezpečnosti použití kosmetického přípravku pro zdraví člověka. Jeho součástí je zhodnocení 
toxikologického profilu jednotlivých surovin použitých pro výrobu kosmetického přípravku a finálního 
kosmetického prostředku zejména ve vztahu k dávce a frekvenci aplikace kosmetiky. Pro účely notifikace 
byl dne 11. února 2012 spuštěn Evropský portál notifikace kosmetických přípravků (CPNP). Podrobné 
informace jsou k dispozici na webové adrese: 
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/resources/userGuide/20120601/CPNP_user_guide_CS.pdf  
V CPNP musí být notifikovány všechny kosmetické přípravky, které jsou na trhu EU. Další informace jsou 
zveřejňovány v rámci profesního sdružení Prokos - Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců 
kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu (www.sdrprokos.cz).  
 
Zákon č. 258/2000 Sb. v § 27 upravuje některé náležitosti kosmetických přípravků takto: Požadavky 
na výrobu, uvedení nebo dodání na trh kosmetických přípravků stanoví přímo použitelný předpis 
Evropské unie v oblasti kosmetických přípravků – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009,  
o kosmetických přípravcích. Výrobce, dovozce nebo distributor zajistí, aby při dodávání na trh byly  
v označení kosmetického přípravku údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie uvedeny 
v českém jazyce. Kosmetické přípravky, které nejsou ve spotřebitelském balení, jsou baleny v místě 
prodeje na žádost kupujícího nebo jsou baleny pro okamžitý prodej, označí prodejce údaji podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie v oblasti kosmetických přípravků na vnějším spotřebitelském obalu 
kosmetického přípravku nebo v přiloženém letáku.  
 
V souladu s ustanovením článku 23 nařízení č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro 
odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné nežádoucí účinky kosmetických 
přípravků orgánu dozoru, v ČR tedy místně příslušné krajské hygienické stanici. Jedná se o systém 
sledování a evidence nežádoucích účinků kosmetických přípravků „kosmetovigilance“. Odpovědné osoby 
nebo distributoři jsou povinni podávat harmonizovaná oznámení o zjištěných závažných nežádoucích 
účincích a příslušné orgány, odpovědné osoby i distributoři jsou následně povinny přijmout v souvislosti s 
těmito oznámeními odpovídající návazná opatření.  Oznamovací povinnost odpovědných osob a 
distributorů je specifikována na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: 
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/oznamovani-zavaznych-nezadoucich-ucinku-kosmetickych-
pripravkukosmetovigilance_8053_2953_5.html, kde lze nalézt následující materiály: 

 Přehlednou prezentaci problematiky ve formátu pdf včetně popisu zhodnocení příčinné 
souvislosti (soubor „Kosmetovigilance“) 

 Úplný manuál Evropské komise (soubor „SUE Reporting Guidelines“) v originálním anglickém 
znění 

 Český manuál vypracovaný Evropskou komisí (soubor „Kosmetovigilance-manuál“), který ale 
neobsahuje překlad přílohy č. 1 věnované zhodnocení příčinné souvislosti. Tato problematika 
je pojednána v originálním anglickém znění nebo v přehledné prezentaci v pdf (viz výše) 

 Formulář A pro hlášení závažného nežádoucího účinku kosmetického přípravku odpovědnou 
osobou/distributorem orgánu dozoru – podle článku 23 nařízení č. 1223/2009 o kosmetických 
přípravcích 

Nařízení o kosmetických přípravcích stanoví, že je třeba vhodnými prostředky zajistit, aby byly existující 
údaje o nežádoucích účincích a závažných nežádoucích účincích vyplývajících z použití kosmetického 
přípravku přístupné veřejnosti. Sdělování informací o rizicích je významnou fází procesu řízení rizik 
a zároveň činností směřující k jejich minimalizaci. Koncoví uživatelé a zdravotníci tak mají k dispozici 
informace o rizicích spojených s kosmetickými přípravky a o dalších faktorech, které tato rizika ovlivňují. 
 
Užitečné rady pro spotřebitele – jak bezpečně používat kosmetické přípravky 

• Je velmi důležité číst pozorně návod použití, včetně jakýchkoliv upozornění týkajících se použití 
výrobku.  

• V době, kdy se výrobek nepoužívá, se musí výrobek pevně uzavřít víčkem, tak aby se zamezilo 
možné mikrobiální kontaminaci. Výrobek se musí spotřebovat v doporučené době vyjádřené datem 
minimální trvanlivosti nebo dobou trvanlivosti po otevření, která je uvedená v měsících, např.12M. 

• Výrobky se nesmí nechávat na přímém slunci nebo poblíž zdrojů tepla. Je dobré volit pro jejich 
uskladnění suchá a chladná místa, nikoliv mrazivá.   

• Výrobky se nesmí ředit nebo míchat s jinými výrobky (pokud to není přímo uvedeno v návodu 
na použití). 

• Kosmetické přípravky se musí nanášet za pomocí čistých rukou nebo s použitím aplikační pomůcky. 
Všechny aplikační pomůcky vždy se musí důkladně umýt mýdlem, čisticím prostředkem nebo 
jemným šamponem a nechat před použitím důkladně oschnout. 

• Doporučujeme nesdílet používané kosmetické přípravky s jinými osobami. 

https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/resources/userGuide/20120601/CPNP_user_guide_CS.pdf
http://www.sdrprokos.cz/
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/oznamovani-zavaznych-nezadoucich-ucinku-kosmetickych-pripravkukosmetovigilance_8053_2953_5.html
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/oznamovani-zavaznych-nezadoucich-ucinku-kosmetickych-pripravkukosmetovigilance_8053_2953_5.html


• Pokud jste alergik nebo máte citlivou pokožku, zkuste nejprve nový kosmetický přípravek několikrát 
denně po několik dnů nanášet na vnitřní plochu předloktí, když se neprojeví žádné negativní reakce, 
budete ho patrně bez problémů snášet. 

 
 
3. VÝROBKY PRO DĚTI VE VĚKU DO 3 LET  
Vyhláška č. 84/2001 Sb. stanovuje hygienické požadavky na: 

 výrobky z textilií včetně netkaných textilií – ošacení, považuje se za výrobek pro děti ve věku  
do 3 let ošacení do velikosti 110, včetně (kojenecký a dětský textil), vybavení pro kojence - 
dětské deky do kočárku, dětské osušky, kojící polštáře, nosící šátky, látkové pleny, plymo 
do kočárku, ložní textil, zavinovačky, rychlozavinovačky, polstrování v kočárcích, autosedačkách, 
anatomických lehátkách apod., 

 uzavřenou obuv o velikosti chodidla 105 až 165 mm – venkovní a domácí obuv, kombinace 
textilního, syntetického materiálu a přírodní usně a kožešiny, 

 výrobky z plastů - vybavení pro kojence – přebalovací měkčené podložky, bryndáky, nočníky, 
dětské vaničky, plastové podložky do vany, plastové přebalovací pulty, pláštěnky na kočárky, 
řetízky na dudlík, 

 výrobky z elastomerů – výrobky z elastomerů a materiálů na základě přírodního a syntetického 
kaučuku patřící do kategorie I (dětské savičky, sosáky a jiné výrobky, které děti dávají do úst 
nebo u nichž se předpokládá kontakt s dětskou stravou), např. dudlíky (tj. šidítka), savičky 
na dětské láhve, 

 výrobky s nemetalickou povrchovou úpravou – lakované dřevěné části židliček, postýlky, 
přebalovací pulty, dětský nábytek apod. 

Tyto výrobky musí být s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným 
prohlášením a návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění. K těmto výrobkům musí být na všech 
úrovních obchodní činnosti mimo maloobchodního prodeje přiloženo písemné prohlášení osvědčující, 
že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené touto vyhláškou. Musí být při uvedení na trh 
označeny obchodní firmou nebo názvem výrobce nebo dovozce a adresou jejich sídla, jde-li o právnickou 
osobu, a obchodní firmou nebo jménem, příjmením a adresou místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu 
podnikající podle zvláštních právních předpisů. 
 
 
4.  HRAČKY 
Krajská hygienická stanice věnuje pozornost bezpečnosti hraček ve své kontrolní činnosti s cílem ověřit, 
zda nejsou na trh uváděny výrobky, které by mohly poškodit zdraví dětí z důvodu nevhodných 
chemických vlastností. 
Jedná se o hračky do 14 let v souvislosti s dodržováním zákona o chemických látkách a chemických 
přípravcích, u kterých je kontrolováno složení dle požadavků nařízení REACH. Kontroly probíhají 
zejména v distribuční síti, kde jsou odebírány vzorky, např. měkčené plastové hračky na obsah ftalátů, 
rizikových aromatických a aminů a benzenu. V tržní síti se rovněž šetří výskyt nebezpečných hraček 
vyhlášených hlavním hygienikem ČR a dále nebezpečných hraček hlášených v rámci systému rychlého 
varování RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products). 
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