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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. 

IČO:   25277715 

Sídlo:   Franzova  125, Brno, 61400 

Název dotčené provozovny, adresa:   ČS LPG, Wolkerova  2481/35, Cheb, 35002 

Datum a čas šetření:   12.7.2018 10:10 - 8.8.2018 10:30 
 
 
Za kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Stanislav Posavád  číslo průkazu: 000651 

Další členové skupiny: Mgr. Libuše Macešková číslo průkazu: 000250 

 

Přizvaná osoba: 

   Aurel Hertel důvod přizvání:  odborně způsobilá osoba 

 

Ve spolupráci s: 

   SGS Czech Republic, s.r.o. 

 

Za kontrolovanou osobu: 

funkce: obsluha jméno a příjmení: Alice Ederová datum nar.:  

 

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 

První kontrolní úkon:   dne: 12.7.2018 

   §5 odst. 2 a) zák. o kontrole - Předložení průkazu nebo pověření ke kontrole 

Poslední kontrolní úkon:  dne: 8.8.2018 

   vyhodnocení výsledků 

  

Česká obchodní inspekce 

Inspektorát Plzeňský a Karlovarský 

Houškova 661/33, Plzeň 

email: plzen@coi.cz, datová schránka: ytqdz5f, 

tel.: +420 377 323 596 

Identifikační kód 

221807120065101 
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Kontrolní zjištění: 

1. Výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot 

Na základě odebraných vzorků číslo 193/22/18/V z Protokolu o odběru vzorků číslo 221807120065101 ze 

dne 12.7. 2018 Vám zasíláme výsledek posouzení jakosti a bezpečnosti vzorků pohonných hmot.  

        

Podle inspekční zprávy vydané 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. 

1777/2018 ze dne 13.7. 2018, vzorek LPG odebraný dne 12.7. 2018 v provozovně ČS LPG Cheb splnil 

požadavky stanovené zvláštními předpisy a Českými technickými normami (viz příloha č. 1 tohoto Protokolu 

o kontrole). 

V rámci efektivního a hospodárného vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků 

motorových paliv vyhodnocených jako vyhovující, a dále s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci 

vzorků, nebudou kontrolované osobě vzorky vráceny. Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 

zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, nárok na náhradu vyhovujících vzorků v 

celkové výši 22,31 Kč.  

Pokud jste se tohoto nároku nevzdali, uhradíme Vám výše vyčíslenou náhradu na základě vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se splatností minimálně 21 dnů, kterou zašlete na adresu: Česká obchodní 

inspekce, Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, Plzeň, společně s uvedením spisové značky Č. j.: 

ČOI 90726/18/2200. 

Ve vystavené faktuře uvádějte identifikační údaje  ČOI (00020869) a DIČ ČOI (CZ00020869) jako odběratele 
Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 a jako příjemce Česká obchodní inspekce, 
Inspektorát Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň. V případě, že fakturu do 15 dnů ode dne 
doručení tohoto Protokolu o kontrole neobdržíme, budeme tuto skutečnost považovat za souhlas, že se 
svého nároku na náhradu ceny vzdáváte.  
 

2. Značení výdejních stojanů  

Byla provedena kontrola značení výdejních stojanů dle požadavků ČSN EN 589. Bez zjištěných závad. 
 

3. Kontrola dodržování zákona č. 505/1990 Sb., v platném znění.  

Výdejní stojany jsou měřidla proteklého množství kapalin, jedná se o stanovená měřidla používaná 
v obchodním kontaktu ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3) cit. zákona a jako takové podléhají povinnému 
úřednímu ověření s dobou platnosti úředního ověření . Kontrolované výdejní stojany byly v době kontroly 
řádně úředně ověřeny.   
 
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. 

OPATŘENÍ: DNEŠNÍ KONTROLOU NEULOŽENA 

PŘÍLOHY: Inspekční zpráva 1777/2018, Zkušební protokol 22354 
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