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V Praze dne 19. 12. 2016
Č' j': MZDR v87r2o$4lovz
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í\'linísterstvo zd ravotniclvÍ jeko spráVnI Úřad přtsluŠný pod|e s 25 odsl. 1 pÍsm' d) zákona č' 350/2011

sb', Ve zněnl pozdějších předpisú' postupem podle ělánku 123 nařÍzenl Evlopského paiamentu
a Rady (Es) č' 1907/2006, s ohledem na íziko pro lidské ŽdÍavíinformu]e veňejnost o riziku látky d|(2_ethylhexyl)fia]átu (DEHP) obsaŽené Ve Výrobku:

FRAGRANTLY MEMORIES, My ioea, Angel:c Girl, FASHION, FASIIIONABLE COLOUR,
No.8188 (panenka)

Výrobce/ Dovozae/ země pivodu: néuvedeni/ Čína
oístributor/ P.odéjce: Vinh Hoang Van tř' Masarykova 135, 698 01 Veselí nad lMoravou'

lČo:69351864

(2 ethyliexyl)Ítálátu (DEHP) V hračce spočivá V toín Že při hřé mot]ou estery
lqseljny ftalové přjcházel do kontaktu s Ústy a kůžíd:těte' mohou přecházet do slin, llpíVat né Řech
asliznici a V.eposlední řadě mohou být společně sé slinami konzumovány' DEHP působl

Riziko obsal']u di
na rep.odUkóni

olgá.y' Homogenizát obl]€ové částj panenky obsahuje DEHP v mnoŽstvi 28'4

%

čiánku 67 odst' 1 ve spojenj s bodem 51 přílohy XVla
(omezení výroby' uváděnÍ na lrh a používánl něktenich nebezpečných látek a předňětú) nařízení
Ev.opského paíamentu a Rady (Es) ě. 1907/2006 {RĚAcH)'
hm' To nesplňuje ljmit 0,1 % hm', stanovený

V

Popis výlobku: Plastová panenka vysoká cca 27 cm s dlouhými svěllými Viasy v Šalec! .úzných
balev. VýÍobek je ba]en do pápÍrové skládačky s p.ůsvit|ým plaslovým púhledeřn Včelňísiěné'
Na obaiu se naaházejl anglické nápisy identifikujícíVýlobek a zemi půVodu' kód Výrobku, tvrzení' Že
výrobek byl :estován podle mezinámdnlch noÍem a upozornění na nevhodnost Výrobku pao děti
do3let z dť]Vodu obsahu malých částí(nebezpečí udušenÍ) (3+; vyjádřeno laké piktogramem)'
značka shody cE, symbol Zeleného bodu a Íecyklačnisyňbol' Óeské znaěenl chybÍ'

Vwěšeno na úřednídeskal dne:
svěšeno z úřednÍdesky dne:
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ČR- M]ňisle6tvo

zdEvolnic{Vi_ odboÍ ocnrany ÉiejnéhozdBvi
PáLaďého náměstl 4, 128 01 PÍa6a 2' \el : +42o 224 971 111 ' e{ail Vh@mzď
vyl]2uje] lng' Miroslav Kzpoln .lé! . +420 224 972 92a' tar: +42o 224 972 1o5
'
e_ňai': mřoslav'kapoun@mŽcr
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