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MINisTERsTVo ZDRAVoTNIcTVí
ČEsKE REPUBLIKY

V Praze dne 29. 7. 20i6
Č' j,; MZDR 47\82t2a1aovz

Ministérstvo zdravotnictví postupem pod|e
s 6 zákona o obecné bezpeČnosti VýrobkŮ
ě. 1o2l20a1 sb.' Ve znění pozdějŠich předpisŮ, stanoVíjako nebezpečný
tento Výrobek:
Raco@

cosMETtcs
(pudr)

výrobce/ Dovozce do Eul země pŮvodu: neUVedeno
Distributor/ Prodejce: V|CECH s.r.o', Kaštanová 1196'25242 Jesenice, lČ]
27606449
(prodejnímÍsto:M & T MÓDA, Novinářská 2022, 7o9 oó ostrava _ Mariánské
Hory)

Popis; Jedná se o kosmetický přípravek - tuhý pudr V Óerné kUlaté krabiÓce s odklápěcím
VíÓkem,
na kterém se nacházejí nápisy identifikujícíVýrobek' Na Zadni je na|epena průhledná
etiketa
se seznamem prisad V podobě neodpovldajicí p|atné |egis]ativě' VýÍobek nenÍ vybaven povinným
Značenim, jako je např': osoba odpovědná za uvedení Výrobku na trh (Výrobce
nebo dovozce), číslo
ŠafŽe,jmenovitý obsah a povinné českétexly'

odúvodnění:By|o zjištrno, Že

u

Výrobku nějsou prokaŽatelně dodrŽeny poŽadavky

nařízení EV.opského paflamentu a Rady (Es) č. 122gl2o0g o kosmetických přípravcích'
Pod|e tohotó
nařÍzeni smějÍ být na trh uváděny pouze takové kosmeiické připravky, pro
něŽ je V Evropské Unii
stanovena u'Čitá pÍáVnjcká či Íyzická osoba jako odpovědná osoba
usazená V EvÍopskéUnii.
Při UvedenÍ kosmetického přípravku na tih k němu uchováVá

odpovědná osoba infoÍmačnÍ

dokumentaci snadno přistupnou na jediné adrese V Unii pro přÍs|uŠný
orgán Č|enskéhostátu,
ve kterém se tato dokurnentabe nachází' Kosmetický přÍpravek
můŽe být dodáVén na trh' pouze

pokud jsou na oba|u' do kteíéhoje přípÍavek napinén'
a na jeho VnějŠímobalu nesmazatelně' čitelně

a

Vjdite|ně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adÍesa
odpovědné osoby- Před UvedenÍm
kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské
komisi iniormace o sloŽenI
připravku, které jsou dostupné toxlko|ogickým střediskům
s cí|em umoŽnit Íychléa ná|eŽité lékařské
oŠetřeni V připadě zdravotnich obtíŽí.

Riziko pÍo spotřebltele spočivá vtom, Že

v připadě nastalých zdravotních potíŽíV souvis|osti
s apIikací kosmetického připravku nemají toxíkolog.cká středisk;
moŽnost zjjstit podrobné informace
o s|oŽenr přípravku a zvoIit tak
rychlé a náleŽité lékářské oŠetřen|'

Vyvéšeno na Úředni desku dne:
svěšeno z Úřední desky dne:
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MgÍ' EVa GottvaIdoVá
náměstkyně pró ochranu a podporu veřejného
zdraví a h|avnÍ hygieniČka ČR

cR 'Mjnisterstvo zdíavotnictvj . odbor och|ány Veřejného zdÍavi
Pa|ackého náméstí 4 128 01 P.oha 2, tel': +42a 224.971 111 e.m.i|'
vh@mzcr'cz. w\'!'V'/'mzcl,cz
.
VyiPuje' |ng' l\,,] Ios|av' Kapoul' tej .42a 22a g|292o Ía,' '
siř;'oi'.
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e.ma|| ft líosIaV,kapoun@mzcr'cz
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