Česká obchodní inspekce

Identifikační kód

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký

401709190004506

Provozní 5491/1, Ostrava - Třebovice
email: ov_coi@coi.cz, datová schránka: 5c2d2ch,

tel.: +420 554 818 211

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: Bruzovská 3204 , Frýdek-Místek - Frýdek, 73801
Datum a čas šetření: 19.9.2017 13:30 - 26.9.2017 10:55
Za kontrolní orgán:
Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Marek Kovařčík

číslo průkazu: 0045

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: 19.9.2017
§5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole
Poslední kontrolní úkon:
Zhodnocení výsledků

......................................................
20.7.2015za ČOI - podpisy

dne: 26.9.2017

26.9.2017
1

.....................................................
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění:
Dne 19.9.2017 byl proveden odběr vzorku pohonné hmoty LPG, o kterém byl sepsán Úřední záznam (identifikační kód
401709190004507).
Stejnopis Úředního záznamu byl ponechán na provozovně. Fotokopie byla zaslána kontrolované osobě dne 20.9.2017 a
doručena dne 20.9.2017.
Dle Zkušebního protokolu vydaného SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, Inspekční orgán typu A
akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 4015, U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice, č.: 09881 ze
dne 21.9.2017, vzorek LPG splnil požadavky stanovené zvláštními předpisy.
Na základě vyhovujících odebraného vzorku Vám vznikl nárok na náhradu ceny v celkové výši Kč 20,93.
Pokud jste se nároku na náhradu dle ust. § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“)
nevzdali, proplatíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě Vámi vystavené faktury na sídlo Česká obchodní
inspekce, ústřední inspektorát, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (daňového dokladu), kterou zašlete neprodleně na naši
adresu Česká obchodní inspekce, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava – Třebovice (žádáme o uvedení splatnosti 21 dnů a
č.j. tohoto sdělení).
Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb. právo podat výše
uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto
protokolu.

Přijatá opatření:
Neuloženo.

Přílohy:
1.
2.

Fotokopie Zkušebního protokolu
Fotokopie Inspekční zprávy

......................................................
20.7.2015za ČOI - podpisy

26.9.2017
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.....................................................
osoba přítomná kontrole - podpis

