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Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a pro-
dejců kosmetických prostředků a surovin pro
jejich výrobu (PROKOS) uspořádalo 19. 11.
v posluchárně SZÚ ve Šrobárově ulici
v Praze 10 již třetí seminář, tentokrát na téma
„Aktuální problematika legislativy a povinné
dokumentace ke kosmetickým přípravkům při
vstupu do EU“. Seminář znovu potvrdil zá-
měr PROKOSu pomoci českému podnikateli
v oboru kosmetiky, aby se orientoval ve složi-
tém procesu vývoje legislativy při evropské in-
tegraci, zajistit mu informace o jeho právech
a možnostech. Protože se jednalo o mimo-
řádně závažné téma, zúčastnilo se semináře
98 přihlášených účastníků.
Hlavní téma semináře obsáhla MUDr. Jírová
přednáškou „Aktuální legislativa ČR a EU
platná pro kosmetické prostředky“. Rozsáhlou
oblast sjednocování české legislativy s legisla-
tivou EU rozpracovala do jednotlivých obsáh-
lých kapitol s vyhodnocením nově pojatých té-
mat, která budou postupně specifikována na
webových stránkách sdružení PROKOS. Výz-
namným přínosem bylo sjednocené stano-
visko, jak budou uváděny kosmetické výrobky
v EU do oběhu poté, co se stane ČR členským
státem EU. Důležitou informací je i nutnost hlá-
sit uvedení výrobku toxikologickým střediskům
v každé zemi podle zařazení výrobku do rám-
cové receptury podle čísla klíčových receptur.
Byly ohlášeny nové podmínky zkoušení kos-

metických prostředků a jejich ingrediencí s vý-
hradním využíváním alternativních testů k tes-
tům na zvířatech a konečný zákaz zkoušení fi-
nálních výrobků na zvířatech s platností od 11.
září 2004.
Po 11. březnu 2005 musí být na kosmetic-
kých výrobcích uvedeny rozšířené informace
pro spotřebitele, jejichž pravidla jsou již sta-
novena, a v konečné podobě opět budou na
webových stránkách PROKOSu. Patří k nim
také informace o době, po kterou lze kosme-
tický výrobek používat po otevření, aniž by
došlo k poškození spotřebi-
tele. Tato informace se vy-
značí symbolem otevřené ná-
dobky, za kterým bude
následovat údaj o době
(v měsících, případně v ro-
cích). Mění se i značení in-
grediencí (přísad) na obalu.
Ingredience, jejichž přítom-
nost je třeba vyznačit v sou-
ladu s textovým materiálem
aktuální přílohy se uvádějí
bez ohledu na jejich funkci.
Dále bude povinnost vý-
robce poskytnout spotřebiteli na vyžádání
údaj o kvantitativním obsahu některých látek,
které jsou klasifikovány jako látky nebez-
pečné, a dále údaj o případných vedlejších

účincích, které byly u daného výrobky za-
znamenány. Podrobnější informace budou
opět uvedeny na webových stránkách
PROKOSu.
Vzhledem k závažnosti a obsáhlosti před-
nášky budou jednotlivé závažné informace
projednávány postupně a písemně v dostup-
ném tisku pro profesionály a na webu.
Druhou velmi obsažnou přednáškou by-
lo téma „Podmínky uvádění kosmetic-
kých výrobků na Slovensku“, přednesené 
ing. E. Kohútovou ze slovenského SZÚ Brati-
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slava, shrnující podmínky výrobce, dovozce
a distributora. Z přednášky vyplývá, že hod-
nocení bezpečnosti z České i Slovenské re-
publiky jsou až na malé odchylky shodná.
Pro výrobce z EU i ČR platí, že jsou považo-
váni již nyní za výrobce členských zemí a je-
jich znodnocení bezpečnosti je akceptováno
kontrolními orgány SR. Je ovšem třeba brát
v úvahu dosud platné limity u jednotlivých re-
gulovaných látek, jejichž hodnota se změní
s platností nové vyhlášky pro kosmetiku, která
se očekává v lednu 2004, a které zpřísňují
používání a množství sledovaných látek. Kos-
metické výrobky s obsahem stopového množ-
ství zakázaných látek je možno uvádět do
oběhu jen pokud je jejich přítomnost při do-
držení správné výrobní praxe technologicky
nezbytná a nepůsobí poškození zdraví.
Ve druhé části semináře bylo členům
PROKOSu předáno osvědčení o členství jed-
notlivých firem v Hospodářské komoře ČR
a členské karty Hospodářské komory. Tato
registrace firmy a osvědčení jejího členství
v Hospodářské komoře (HK) je formou
uznání existence firmy a potvrzením její věro-
hodnosti i při jednáních se zahraničními part-
nery. Po dlouhých jednáních se tato regist-
race podařila a přinese členům PROKOSu

nejednu výhodu. Patří mezi ně i výrazné slevy
při vybraných zahraničních stážích a účas-
tech na informačních a školicích projektech,
které jsou realizovány prostřednictvím HK.
Účastnické poplatky jsou pro registrované
firmy i několikanásobně nižší. Z různých sekcí
HK přicházejí prostřednictvím sekretariátu
členům PROKOSu na mailové adresy hojné
informace a je na nich, aby si z předaných
materiálů vybrali to, co je pro ně zajímavé
a potřebné.
Na semináři proběhla informace o stanovis-
cích, která podalo ČSZV v souvislosti s pora-
denským hlasem COLIPY k otázce metyldib-
romoglutaronitrilu a triclosanu, která byla
oficiální argumentovanou odpovědí pro Gre-
enpeace a diskutující odběratele.
Odpolední část zahájil ing. Černý z firmy Ly-
bar informací o aerosolových rozprašova-
čích (povinnosti podle NV č. 194/2001 Sb.,
značení, včetně chystaných změn, a proble-
matika hotově baleného zboží).
Na základě záměrů nového zákona o met-
rologii požádalo sdružení PROKOS o píse-
mnou podporu stanoviska Českého aeroso-
lového sdružení k metrologické kontrole HBZ
(hotově balené zboží) vyjádřeného Českému
metrologickému institutu. Tento požadavek

bude projednán na další schůzce vedení
PROKOS.
Na závěr semináře se představila Česká
podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)
s přednáškou „Očekávané změny v podni-
katelském prostředí po vstupu ČR do EU“.
Přednášku o přínosech a možnostech CEBRE
přednesla paní Eva Svobodová, MBA a po-
zvala účastníky k realizaci jejich vlastních
projektů v rámci záštity a podpory organi-
zací CEBRE. 
Ke každé přednášce byla opravdu bohatá
diskuse, nejvíce samozřejmě k příspěvku
MUDr. Jírové. V závěru semináře pan Rafaj
informoval o spolupráci PROKOSu s ČSZV
a hlavně o semináři k problematice celního
řízení v podmínkách společného trhu EU,
který se konal 6. listopadu 2003. Další semi-
nář na toto téma, který se měl konat 
10. prosince 2003, byl odložen na leden,
přesný termín bude členům PROKOSu včas
oznámen.
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