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V Praze dne 21.6.2016
č, j,: MžDR 41085l2a16/avz

l\4llristersivo zdíavotnicivi jako spráVnl úřad příslušný podLe § 25 odst. 1 pJsm, d) zákona č, 350/2011

sb,, Ve zněni pozdě]ších předpjsú, poslupem podle článku 123 nařízeníEvlopského parlaňentu
jnfomuje Veřejnost o r;zik! látky d
a Rady (Es) č. 1907/2006, s ohleclem na rižiko plo lidské zdravl
(2-ethyIhexyl)fhlátu (DEHP) obsažené Ve Výlobku:

-

ToYs BABY

(žnačenid e dolepené elikety: PANENKA, ltem No: 140B2OB,
EAN: 1408208006300 - kód neexistuje)
Výrobcel země púvod!: neuvedenl Čina
Dovozce: T-N, hračky, domácl poiřeby,s,1,o, (ířma neexisfuje)
9jstributoř dle nabýiacich dokladú: Bénsha consli]t]ng s.ro Jeóná 15 12000Praha,
1Č:28297091

p.oa"i"",

ir,,,,, Ng" l,,lguyen, Zimm]elová 2896/53, 700 30 o§líavá
(provozovn3: slunce, Hulvácká 8, o§trava - Zábřeh)

-

Zábleh

lÓ: 02880539

Řizjko obsahu d]-(2-ethy]hexyl)ftalátu (DEHP) V hlačce spočJvá viom, že přihře mohou eslery

kvse nV ftalové oíLcház€i do k;ntaktu 5 ůsiy a kůžidítěte, nroholl přecház€t do sL]n, u]pivát na ílech
a'stznrii avneposledr ládé rnohoU být spoleóně se sl]na.ni konzlrmovány, _DEHP působí
ponikŮ V množsiv]
na repíodukčníoígány, shola uvedený !ýrobek obsahuje DEHP V menšjm z
s bódern 51
1
Ve
spojení
67
odsi
V
článku
32,1i" hm, To něsplňuje timit o1% hm, stanovený
a piednělů)
]álek
nebezpečných
použlváni
írěkterých
a
o,ilot u xvtl (omezent výroby, lvadénl na bh
'90-,2006lPFAcH
(FS,
c
pa:l.ra1l!r
a
Rady
raiizárl Evrops"eho

Popis výrolrtu: sáda dvou plastových růžovychponiků s růZovou hilVotr a růžovým.(Vetštponik] či
přednl
.o'an7.'1menst poník) ocasám. Baleno V pLastovém 5ačkU 5 růžoýoupapkovo! pl lbou, Na
kočálku
Arny
BABY,
výíobel
-na_o_bíázci,h
náp|sy
identifikt]jlc]
|ŤoYs,
stáý etliety se'nacnázejl
táké
i sluÁeinrr<ul MADE lN iHlNÁ).iymezení vyrobku pro déti néd 3 roky (3+ YEARS VVádřeno
se
nacháZe]l
etikeiy
Na
zadní
s|faně
olkiooramemt, znaaka shody cE a piktogram Ze|eného bod!,
,erty'vjazycJ a.lgl,rken a !.edío- z as,,skýc, .a7ylu,ze'e pjýooL ]/-zer že,v;-ooe| bY
testávai Óte meŽnárodnich ňorem, nevhodnost VýrobkU pro détl do 3 let Vyjádřeno iaké
piktograňem - kvůli ob§ahU rnalých část]c a § ljín souvlsejíci upozoínénína neb€Zpečí udušeni) Je
zde áolepena bí|á papírová eiketa s českým názvem Výíobku, kódem po]ožky a neexisiujícirn
čaiovýrn (EAN) kóděni, uvedenim země původll a neexistljici fLímy jako dovozc€, Upozoměnim
po]knutl ma ých
na nevhodnost-výícbku pro děti do 3 let (Vy]ádřeno t3[é pi[togranrem) kvu l nzikt]
pot]Ziteho
íraieriá u
pil,iogrénrerÍl
drL]h!
bocLJ
p]ktogramem
Zeleného
iE
znaókou
shody
čésti,
(piktoglem
prostředi
,,baskeibalisty")
obal; a syrnbolem na'bádaji;ím kleirnéúu Vztahu k životnímU

eňá
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