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V praze dne 20, 7,2016
č, j.: MZDR 46124l2o16lovz

lv]inisterstvo zdravoinictv] posiupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně Veřejného zdraví
ó. 258/2008 sb,, vé znění pozdějších předpisú, stanoVí jako nebezpečný tento Výrobek:

snidaňová sada cARs RsN
(talíř, miska, kelírnek)

EAN kódi 71476005621008000699 (kód neexistuje)

Výrobce: stor s.L,, Paseo Gene.a ívtá,iínez camoos 53 28o1O Maorld Španelsko
země původu: cina
Dist.ibutor: KiK léxtiI a Non-Food spo], s r.o., Českomo.avská 930/22, 190 00 Praha
ProdejceI KiK lextil a Non-Food spol, s r.o., Palackého 2857, 530 02 Pardubice
Popis: Jedná se o 3dilnou keramickou §nidaňovou sadu obsahujicí laííř,kelimek a mi§ku
s dekorem ,,cARs RsN", Kerý pokrýVá Vnějši plochu kelímku, celou Vnitřni plochu taliře a
dno a Vnitřni okrai.isky, sada je umí§těna V papirové krabici. Na přednl §traně obalu je
uveden několikajazyóný ná7ev. Na zadní §traně obalu je L]Vedena adlesa ýýrobce, země
půVodu, obrázek sady nádobi. piktogram výrobku uróeného pro styk § potrav]nami {symbol
,,pohárku a vidličky"), piktogram vyjadřUjící vhodnosi Výíobku k použiti v mikrov|nné koubě
(symbol ,mikíovjnné trouby") a daIšj symboly. Na boku oba]u na etiketě je uveden po9is
Výrobk!, neexístujícíEAN kód, či§la saison:1,16, WGR;562, Auftr:7147600; adresa
Výrobce. zemé půVodu, §ymbol,,pohá*u

a v]dličky".

odůvodněli: z vniiřní plochy taliře se UVolňujé kadmium V množ§iví o,16 mg/dm'. Výro§ek
pro ob§ah toiolo prvku nesplňuje pozadavky záýazný.h předpisú, a to článku 3 od§t. 1
písm, a) nařlzeni Evropského parlamentu a Rady (ř§) é. 193512004 o materiálec},] a
předmětech určených pro §tyk s pokavinama a o zrušeni smělnic 80/590/EHs
a 89/109/EHS, podle kterého rnu§í býi iyto materiály a předměty Vyrobeny iak, aby za
obvyklých nebo predvídaielných podmínék použ]tí neuvolňovaay sVé §aožlry do pot.avin

v množstvich, kierá by mohla ohrozit Zdraví ladi, 9á]e nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1
bod 1,1 Vyhlášky č,38/2001 sb,, o hygienických
ve spojení s odd:lem J přílohy
požádavcích.a vý.obky Určenépro styk § potíavinami a pokrmy, Vezněni pozdějších
předpi§ů,

č,9

Riziao pro §potřebitele spočivá Vtom, že při použití tohoto taiiře můžedocházet
k uvolňováni kadmia do pokaviny a následně k průniku kadmia do organismu ólověka,
Toxicita kadmia je Vysoká a kadmium se dokáže hromadit V lidském oíganizmu, hlavně
v ledvinách a játrech, Detoxikace je pomalá a h.ozí nebezpeči chron]ckýci o!ráV,
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Vyvěšeno na úřední désku d.|e:
svěšeno z ]jřední de§ky dne:

ČR Milisle§l!.
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