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V Praze dné .] 1' 10. 2016
Č' ].] ÍV]ZDR 59179/2a16lovz
I\4iniste'stvo zdravotnictvi postupern podle s 6 Věty druhé zákona o obécnébezpeónosl
vÝlobkú č.102l2aÚ sb- Ve znění pozdějších předpisů' sianoví jako nebezpéčnýtento

Výrobek pro styk s poiravinami:

melaminový hrnek
značeni dle dolepené etikely: Dekoračníhrnek 8-13c[,{' B: 96'
ltem No] 2043500, EAN] 8713120435004 (kód neexistuje)

výlobcel Dovozcel země púvodu: neuvedeni/ Čina
Distributor dle značeníi ATENSANA s'l.o'' Revoluční 082/8' 11o 0o Praha
|e: 28448421 (příslušnéŽiVnostenské opráVněni Vymazáno one lo. l' zoll|
P-rodejcéi Hanh Nguyen Hong' Náchodská 6401101' 193 oo Praha Horni Fočernlce,
.]

.1

,C: 67765131' (prodejna: obchodni cenlrLrm, Náchodská' Praha

- Horní Počernjce)

Popis: Bí]ý melar.]nový hlanaiý hrnek beŽ Ucha s dekorern sluneěnice' Na dolepénéetikelě
j€ uveden český, s]ovenský a polský náŽev Výrobku, kódy Výlobku' neexis1ujícl čárový
(EAN) kód' země pŮVodu, název a adrésa f]rrny s Vymazaným příslušným živnostenským
opráVněnim jako dislribltora, piktogram Zeeného bodu a symbol nabádající k šellnému
vzlahu k ŽjvotnínU prostiedi (pjktogram ,basketbalisty,,) Výlobekje prodáVán neba]ený'
odůVodnění: Vý.obek nesplňuje požadaýek závazných práVnich předpisů' a to čiánkLl 3
Nařízení Ev.opského pariamentu a Rady (Es) č 1935l2aa4 o materiálech a předmělech
u.čených pro styk s potravinami, podle kterého Výrobek m!si být Vyroben tak, aby
Ža obvyklých nebo předvidatejných podmínek rreuvo]ňoval sVé sloŽky do potlavin
v mnoŽstvích, ktelá by mohla ohrozit zd.aVi lidí' Laboralo.ňími testy by]a prokázána
skutečnost, Že Vý.obek za předvídatelných podmínek použi1íuvolňuje formaidehyd
V mnoŽstvi 31,7 mg/kg sjmulantu (dokonce došlo při zkoušce k nárušení povrchu Výrobku).
To je V rozporu s články 10 a 11 Nařízenj Komise (:J) č.1a/2a11 Ó mater]álech
a předměléch z plasiů u.čených pro styk s potravínami ve spojeni s přílohou ltohoto
nařízení(referenčnÍč' 17260' č. átky 98) a přilohou {l. Limit (15 mg Íormaldehydu/kg
simulantu) Uvédený V tornto nařízení byl tak překročen' Akulni expozlce nralýFa dávkám
íormaldehydu vyvoláVá bolesti hlavy a zánět nosní sliznice' Formaldehyd dráždi oč]
a VyVo]áVá s]zeni Rychle se VslřebáVá kúžía mŮŽe způsobovat podrážděni nebo alergické
reakce.
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Vyvěšeno na Úředni desku dne]
svěšeno z úřední desky dné:
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Eva Goiivaldová
námeslkyné plo och.ánL a ooopo.Ll Veie.1ého
zdraVí a hlavni hygienicka ČR
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