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V Praze dne 20. 7, 2016
č, j.: MZDR 46a47l2o16lovz

Ministerstvo zd.avoln iciví ja ko spráVní úřad přl§lušný pod e § 25 od§t, 1 pí§m, d) zákona č,350/2011
sb, Ve zněnl pozdéjšlch předpisů, posaupem pod|e článku 123 nařízenl Evropského parlamentu
a Rady (Es) č. 1907/2006, s ohledem na rižiko pro lidské zdlaví informúje veřejnost o riziku láiky di
(2-ethy'hexy]) ]átu (DĚHP) obsažené Ve výlobku:

soria the piřsí, GlFTED ANo Graciou§, No.sF-9

(z.ačenl dle dolepené etikety| ,,Dět§ké", EAN: 8§95573001570 - kód neexistuje)
Vý.obce/země púvodtri neuveden/Člna
9ovozce di€ znaóení: GEPE s,r.o,, Berlln§ká 1491/9, 102 00 Praha - Hostivař
}istributor: d|e ÉZitka: obchod E]ektronlka, textil, hračky, Ran Ván Hjen, Praha 4, lÓ:69348723
(tomuto lČ odpov:dá dle obchodniho rejstříki] chie. T€n Van Ns Pankláci999/40, l40 00 Praha 4)
Prodejce: ThiNhung Vu, Přímá 3í5,407 11
X)fill Bo]eticé ňad Labem, lÓ: 25464922
(provozovna: obuv, texiil, dl.ogerle; námě§tí
'ěčin
Krále Vladis|ava 222,273 24 velvary)

Rlz:ko obsai]U di(2-ethylhexyl)ftaláiu (DEHP) V hÉčcespočíVá Viom, že paihře mohou estery
kyse]iny ítalové přichážet do ko.takiu s ústy a kŮží dliěle, mohou přecházet do sljn, llplvat na ,tech
a sliznici a ý neposlednl řadě rnohou být §polečně se s]inami konzumovány, DEHP pisobí
na leplodukční orgány llomogeniZái oblič€jové části panenky obsahuje DEHP V řrnožství 18,0%
hm, To nesplňUje limi10,1 % hm,, stanovený Včlánku 67 odst 1vespojení sbodeín51 ptilohy XVl]
(omezení výroby, uváděni na kh a použivání něklerých nebezpečných lále'( a předmětů) nař{zenl
Evropského parlamentu a Rady {Es)ó, 190712006 (REAcH),

Popis výrobkí: sada tři plastových panenek s dlouhými Vla§y a V rlrzných šatech, součásli sady je
f]gu*a sněhuláka V podobě p§a. Výrobek je balen do papkové §kládačky s průsvitným pbstovým
průhledern v če|ni stěné. Na oba]u §e nacházejí anglické nápj§y ideniifikujlcí Výlobek a uróení hraóky
pro déti nad 3 roky Věku (3+), země pťrvodu, kód Vý.obku, iv.zenl, že Výrobek byl lesiován v sou]adu
s meziná.odníňi normami, vaaování před obsahem malých částl a stím souvj§ejicl upozoíněni
na nevhodnost Výlobku pro děli do 3 lel (Vyjádřeno také piktográmem), zn?éka shody cE, symboJ

Zeleného bodu á recykJéčnísyňbol, Na zadni stranu je dolep€aa bí'á papírová etiketa sčeským
názvem Výrobku {"Dětské"), kódéň položky a neex'stujlcím čalovým (ÉAN) kódem, uvedením žemě
půVodu a českéhodistributora s chybami, Upožorněním na nevhodnost prc děii do 3 lét (vyjádřeno
1aké piktogramem), značka shody
k šetnén,:U vztah!

c€, syrnbolZe]eného bodu, recyklačnísýňboíásymbo| nabádajíaj

kživotníd]! pro§tledi (piktogram,,baskelbalisly),

aď*^o\
Vyvěšeno na úředni desku dne]

svěšeno ž úřednídesky dne:

' '__,,:-r'
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Mgr, Eva Gonváldová

ocl"an- a podporu Veřejrého
zdúvi a hlavní hygienička ČR

náPněbtkyné pro

ČR - Minisieísiýo zdravolniclvl _ ódbor och€ny veiei.ého zdíád
Palackéhó náměšli 4, ] 28 01 P.aha 2, \e1.: +42o 224 971 111 . §mái| Vh@mzcl,cz Ww,mzcr
Vyiizuje: L.§ MřosláV K.P.un , bl : +4?a 224 972 920,1a\: +42a 224 972 1a5,
e-ňa lI mi03i.v,kápoln@ňžcl..z
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