Česká obchodní inspekce

Identifikační kód

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký

311608010039807

Krapkova 1159/3, Olomouc
email: ov_coi@coi.cz, datová schránka: 5c2d2ch,

tel.: +420 585 223 317

PROTOKOL O KONTROLE
V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb.,
o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se
pořizuje následující protokol:

Kontrolovaná osoba:
Název / Jméno: HUNSGAS s.r.o.
IČ: 25277715
Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400
Název dotčené provozovny, adresa: ČS LPG, Bohuňovice 655 , Bohuňovice, 78314
Datum a čas šetření: 1.8.2016 12:30 - 1.8.2016 12:45
Za kontrolní orgán:
Vedoucí kontrolní skupiny: Jan Procházka
Další členové skupiny:
Ing. Petr Kucharczyk

číslo průkazu: 398
číslo průkazu: 6059

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení:
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c),
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1, odst. 12, odst. 13 a odst. 14,
Zákon č. 64/1986 Sb., o ČOI, pravomoc dle § 2 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c), § 3 písm. c) a § 7b
odst. 12
První kontrolní úkon:
dne: 20.7.2016
§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole
Poslední kontrolní úkon:
Vyhodnocení vzorků.
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Kontrolní zjištění
Ve smyslu předmětu kontroly a zmocňovacího ustanovení, provedli dne 20. 7. 2016 pracovníci České
obchodní inspekce, inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě pracoviště
Olomouc kontrolu dotčené provozovny ve složení:
vedoucí kontrolní skupiny Jan Procházka, člen kontrolní skupiny Ing. Petr Kucharczyk a přizvaná osoba Petr Chytil (osoba pověřená a odborně způsobilá pro odběr plynných paliv), při které byl odebrán vzorek
pohonných hmot:
- zkapalněný uhlovodíkový plyn (dále jen LPG) č. vzorku 108/31/16/V
O provedeném odběru byl sepsán Úřední záznam (Identifikační kód 311607200039806) a Protokol o odběru
vzorků pohonných hmot č. 311607200039806. S uvedenými dokumenty byla kontrolovaná osoba následně
seznámena.
Výše uvedený vzorek byl, na základě smlouvy, předán a testován v akreditované laboratoři: Divize paliv a
maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 – Strašnice, společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2,
155 00 Praha 5, IČ 48589241, který na základě komplexního vyhodnocení zaprotokoloval výsledky ve
Zkušebním protokolu č. 92462 a údaje o výsledcích zaznamenal v Inspekční zprávě č. 1908/2016.
Dle uvedených dokumentů, odebraný vzorek LPG č. vz. 108/31/16/V, splnil požadavky stanovené zvláštními
předpisy.
Kontrolou vyznačení informací o ceně prodávaných pohonných hmot, nebyl při kontrole zjištěn rozpor
s ustanovením § 12 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění, o ochraně spotřebitele.
Měřidlo používané k prodeji LPG odpovídá schválenému typu a bylo označeno platným úředním ověřením.
Stojan byl označen obchodním názvem prodávaných nebo vydávaných pohonných hmot a číslem příslušné
české technické normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty, přesně jak stanovuje ustanovení §
5 odst. 9 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb. zákon o pohonných hmotách, v platném znění.
Poznámka:

Protokol o kontrole byl sepsán na úřadovně ČOI, pracoviště Olomouc
Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě
15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

Přijatá opatření
Opatření nebylo uloženo.

Přílohy:
1.
2.

Zkušební protokol č. 92462
Inspekční zpráva 1908/2016
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