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ÚŘEDNÍ ZÁZNAM 

 

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, probíhá kontrola, z níž se 

pořizuje následující dílčí záznam: 

 

Kontrolovaná osoba: 

Název / Jméno:   HUNSGAS s.r.o. 

IČ:   25277715 

Sídlo:   Franzova  125, Brno, 61400 

Název dotčené provozovny, adresa:   Čerpací stanice, Parková 1326/1 , Horní Suchá, 73535 

 
Místo:   Horní Suchá 
 
Datum a čas:  30.5.2017 11:30 - 30.5.2017 12:15 
 
Za kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Michal Hrabovčin  číslo průkazu: 130    

Další členové skupiny: Aleš Fiala číslo průkazu: 418    

 

Přizvaná osoba: 

   Zdeněk Zelenka důvod přizvání:  pracovník SGS 

 

Ve spolupráci s: 

   SGS Czech Republic, s.r.o. 

 

Za kontrolovanou / povinnou osobu: 

funkce: Nájemce ČS jméno a příjmení: Ludmila Matisová OP 

201502048 

datum nar.: 28.9.1968 

 

 

 

 

  

Česká obchodní inspekce 

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký 

Provozní 5491/1, Ostrava - Třebovice 

email: ov_coi@coi.cz, datová schránka: 5c2d2ch, 

tel.: +420 554 818 211 

Identifikační kód 

401705300013004 
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Kontrolní zjištění 

 

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním ČSN ISO 4257 Zkapalněné 

ropné plyny - Vzorkování, ČSN 01 5113 Vzorkování plynu byl proveden odběr LPG za účelem posouzení jakosti a 

bezpečnosti výrobku - zboží z výdejního stojanu LPG.  

 

Uvedené normy byly po dobu kontroly k dispozici a odběr provedl pracovník akreditované zkušebny (pověřená odborně 

způsobilá osoba), který postupoval při odběru podle standartního operačního postupu, akreditovaného Českým 

institutem pro akreditaci. 

 

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl odebrán protokolem o odběru vzorků pohonných 

hmot č.: 401705300013004 vzorek: 

 

druh PHM 
Celkové odebrané množství 

(vzorek+referenční vzorek) 

celková hodnota v 

Kč 
rozpis odběru 

LPG 1,75 24,50 
2 x kovová tlaková láhev 

(vzorkovnice) 

 

Před vlastním odběrem vzorku LPG byl proveden řádný proplach vzorkovacího potrubí a vzorkovnic přímo v laboratoři 

SGS Czech Republic s.r.o. 

 

Před odběrem byla provedena vizuální kontrola čistoty výdejní pistole. Odběr vzorku provedla výše uvedená, odborně 

způsobilá, přizvaná osoba-pracovník zkušební laboratoře SGS Czech Republic s.r.o.  Zdeněk Zelenka za přítomnosti 

inspektorů ČOI a Ludmila Matisová (pracovník obsluha ČS).  

 

Kontrolou bylo zjištěno, že před odběrem vzorku pohonné hmoty již byla tato pohonná hmota prodána spotřebiteli v 

množství 40,66 litrů dle  transakce EET - viz příloha č. 2 úředního záznamu. 

 

Odběr vzorků (vzorek a referenční vzorek) LPG byl proveden do nepropustných vzorkovnic (kovové tlakové láhve). Po 

odebrání vzorku byla každá vzorkovnice uzavřena  a překontrolována její plynotěsnost.  Těsnost vzorkovnic byla 

potvrzena. Každý vzorek byl řádně zapečetěn (opatřen) plombovací páskou - ČR Česká obchodní inspekce a označeny 

zřetelně datem, časem a místem odběru, druhem paliva, nálepkou ,,POZOR! HOŘLAVINA !" a číslem vzorku, které je 

zároveň číslem plombovací pásky. Tyto úkony byly rovněž prováděny za přítomnosti kontrolované osoby (osoby 

povinné). U referenčního vzorku je číslo vzorku doplněno o “-R“ pro označení retence. Referenční vzorek bude použit 

při zjištěné neshodě jako ověřovací vzorek pro ověření naměřených hodnot. 

 

Odebraný vzorek a referenční vzorek byl ihned po odběru převzat odpovědným pracovníkem SGS Czech Republic, 

s.r.o. 

  

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“), 

nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.  

Nárok na náhradu podle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) nevzniká, pokud 

odebrané vzorky nesplňují požadavky stanovené jinými právními předpisy dle § 11 odst. 3 písm.b) zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“). 

 

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vrozků LPG 

hodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě 

vyhovující vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/201 Sb., o kontrole 

(dále jen „kontrolní řád“), nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků.    
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Uvedený zůstatek v nádrži kontrolovanou osobou (osobou povinnou) Ludmila Matisová – viz příloha úředního 

záznamu: 

 

druh PHM zůstatek v nádrži v litrech 

LPG 3185 

 

 

Nabývací doklady na odebrané palivo byly v době kontroly předloženy. 

 

Výdejní stojan byl v době kontroly označen požadovanými údaji (druhem paliva a číslem příslušné české technické 

normy, která stanovuje složení a jakost pohonné hmoty) . 

 

Výdejní stojan pohonné hmoty byl opatřen úředním ověřením z roku 2016. 

 

V době kontroly byl spotřebitel (kontrolující inspektoři ČOI) informován o ceně prodávané pohonné hmoty po sejmutí 

čerpací pistole ze stojanu před samotným čerpáním pohonné hmoty a dále tzv. totemem u čerpací stanice s cenou 

platnou pro spotřebitele. Nedostatky v poskytování informací o ceně nebyly v době kontroly zjištěny. Porušení ust. § 12 

odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů nebylo zjištěno. 

 

 

Přijatá opatření 

Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl ke kontrole jakosti odebrán vzorek LPG a to 

Protokolem o odběru vzorků pohonných hmot č.  401705300013004  a to 

 

Druh PHM 
Celkové odebrané množství 

(vzorek+referenční vzorek) 
celková hodnota v Kč 

LPG 1,75 24,50 

 

Případná další opatření v návaznosti na kontrolní zjištění provede Česká obchodní inspekce, inspektorát 

Moravskoslezský a Olomoucký po výsledku laboratorního hodnocení jakosti pohonných hmot. 

 

 

 

 

Přílohy: 

1. Protokol o odběru vzorků plynných PHM 

2. Kopie tranksancí nákupu  LPG 

3. Zůstatek v nádrži 3185 l 

 













   Datum

   Čas (od-do) 11:30 - 12:15

Název výrobku Číslo vzorku Stojan č. Norma

1,75 21.5.2017

l 725//17

14,00 Kč

24,5

Název výrobku Číslo vzorku Stojan č. Norma

Název výrobku Číslo vzorku Stojan č. Norma

Název výrobku Číslo vzorku Stojan č. Norma

Vzorkovnice zajištěny bezpečnostním štítkem ČOI

Odběr vzorků byl proveden odborně způsobilou osobu

Za kontrolovanou osobu Jména a podpisy inspektorů a přizvaných osob

PodpisJménorazítko

Ing. Michal Hrabovčin

Aleš Fiala

Zdeněk Zelenka

Datum dodávky

Datum dodávkyVýrobce

Datum dodávky

Dodací list

Dodavatel / 

přepravce

Dovozce Dodací list

Dodavatel / 

přepravce

 ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
číslo dokladu

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen "kontrolní řád"), zákona č. 311/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 133/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PROTOKOL  O  ODBĚRU  VZORKŮ  POHONNÝCH HMOT

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký

Provozní 5491/1, Ostrava - Třebovice

401705300013004

Zdeněk Zelenka

funkceZa účasti              jméno a příjmení

   Č. sl. průkazu

identifikátor (OP, dat. nar. apod.)

30.5.2017
Čerpací stanice, Parková 1326/1 , Horní Suchá, 73535

ČSN EN 589

Množství

Kontrolovaná 

osoba

Místo odběru

Datum dodávky

Dovozce

Dodavatel / 

přepravce

IČ 25942468, PROFER PLUS s.r.o.  Panelová   

Hradec Králové 50003

Ludmila Matisová OP 201502048 28.9.1968

Výrobce

89/40/17/V

Nájemce ČS

   Vzorky 

   odebral

Ludmila Matisová OP 201502048

podpis

jméno

LPG

Cena celkem v Kč

Cena celkem v Kč

Cena za jednotku v Kč

Jednotka

Množství

Jednotka

Cena za jednotku v Kč

Množství

Podle § 11 odst. 1 kontrolního řádu, kontrolní orgán vrátí odebraný vzorek,  je-li to možné. Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, zaplatí za odebraný 

vzorek kontrolní orgán osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu 

prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Dle § 

11 odst. 3 kontrolního řádu, nárok na náhradu podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu, nevzniká pokud byl vzorek vrácen, anebo osoba, jíž byl vzorek 

odebrán, jej odmítla převzít zpět, nebo prohlásila, že jeho vrácení nebo náhradu nepožaduje, nebo odebraný vzorek nesplňuje požadavky 

stanovené jinými právními předpisy anebo rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu.

Množství Výrobce

Dodavatel / 

přepravce

Dovozce

Dodací list

Dodací list

HUNSGAS s.r.o.

Franzova  125, Brno, 61400

IČO 25277715

Cena za jednotku v Kč

DovozceJednotka

Výrobce

Cena celkem v Kč

Cena za jednotku v Kč

Jednotka

Cena celkem v Kč
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