
Státní zdravotní dozor

Plastové výrobky s přídavkem 

rostlinných vláken a součinnost s 

Celní správou



Co je tzv. „bambusový“ hrnek

- Jde o plast obvykle melamin-formaldehydovou 
pryskyřici plněnou bambusovými vlákny a dalšími 
rostlinnými materiály. 

- Obvyklé složení:



Vlastnosti tzv. bambusového nádobí

- Jde o vzhledově a uživatelsky příjemný výrobek - Ano

- Jde o ekologický výrobek? – NE

- Jde o výrobek, který se snadno rozloží? – Ne

- Jde o recyklovatelný výrobek? – Ne

- Jde o rizikový výrobek z hlediska zdraví? – Ano

- Jde o rizikovější výrobek než je celoplastový z 
melaminu - Ano



Jak vypadá výrobek z čistého „melaminu“ 



Výrobek z bambusových vláken



Ne všechny výrobky z dřevní hmoty jsou 
nebezpečné



Dozor v roce 2021

−Od 1. září 2021 se zaměřil dozor HS v oblasti FCM na 
výrobky obsahující bambusová nebo jiná nepovolená 
rostlinná vlákna

−Zjištění HSHMP z 37 provedených  kontrol: Na trhu se 
vyskytly předmětné výrobky dovezené/distribuované 
převážně v letech 2019- (1Q) 2021. K zabránění uvádění 
uvedených výrobků na trh HS úzce spolupracuje s Celní 
správou.

−V současné době se na trhu mohou vyskytovat předmětné 
výrobky převážně distribuované ze států EU a kontroly na 
trhu pokračují na základě vlastních zjištění i oznámení 
RASFF. 



Spolupráce s Celní správou

−Dle empirických zjištění HSHMP je v případě 
stahování nebezpečných výrobků od spotřebitelů 
velmi nízká vratnost i při značné mediální kampani.

−K ochraně spotřebitele proto HSHMP velmi úzce 
spolupracuje s Celní správou s cílem, aby 
nebezpečné nebo rizikové výrobky nebyly uvedeny 
vůbec na trh.



Spolupráce s Celní správou - příklad



Spolupráce s Celní správou - příklad



Spolupráce s Celní správou – bambusové hrnky

Celní úřad oznámil podezřelou zásilku
Předložený protokol firmou Vyšetření odebraného vzorku ze zásilky



Spolupráce s Celní správou – „bambusová“ brčka

Celní úřad oznámil podezřelou zásilku deklarovanou jako bambusová brčka



Spolupráce s Celní správou – „bambusová“ brčka 2

Protokol doložený k zásilce Výsledek laboratorního testování vzorku – není z bambusu



Spolupráce s Celní správou – „bambusová“ brčka 3

Následně doložený překlad protokolu – část složení



Zajímavosti z dozoru 
oddělení PBU na 

následných snímcích



Mýdlo nebezpečné svojí zaměnitelností s 
potravinou



Další příklady zaměnitelných kosm. přípravků



Kosmetické přípravky 
Originál Padělky



Problematika léčiv v KP
Zjištěn Bethametason dipropionát:

Gastron:4,6mg, Newskin:4 mg/kg, Nesbel:4,2 mg/kg, Adibel:4,9-7 mg/kg

Obvyklá léčebná koncentrace: 1000mg v 1kg (0,1%)

Nebezpečí spočívá v lékařem nekontrolovaném příjmu léčiv typu kortikoidů 



Příklady malování pro děti a panenky
První zleva nebezpečný obsahem olova 8000mg/kg a  chromu 2000mg/kg



Vyhovující panenka Nebezpečná panenka



Nebezpečný měkčený výrobek - skákadlo



Endokrinní „disruptory“ v PBU

▪ Látky, které mohou ovlivňovat hormonální systém 
mohou být obsaženy v KP,  FCM, hračkách i 
výrobcích pro děti.

▪Příklady:

▪Bisfenol A – kauza kojenecké lahve

▪Estery kys. ftalové – hračky, FCM

▪Nonylfenol – FCM (Papírové obaly)

▪ ? PET láhve



Příklad vzniku aspirační pneumonie

− Složení náplně: voda, mandlový olej, glyceridy mastných kyselin, alkohol, olej ze semen 
švestky, glycerin

− Potvrzeno lékařským nálezem chemická pneumonitida, několikaměsíční přetrvávání 
poškození

− Dle TIS možná příčina glycerin



Potemník rýžový v dětské plence



Přebalovací podložka 26,9% esterů kys. ftalové



Plenkové kalhotky „ekologické“



Dětské tenisky s obsahem dimethyl-fumarátu (DMF)- 0,29 mg/kg, 
limit 0,1mg/kg, riziko kontaktních dermatitid



Děkujeme za pozornost.


