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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 35835/20/O100 ČOI 36421/20/O100 13.03.2020

Poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

České obchodní inspekci byla dne 10. března 2020 doručena Vaše žádost podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZSPI“), evidovaná pod čj. ČOI 35835/20/0100, v níž požadujete:

Informaci ke zveřejněné tiskové zprávě ČOI ze dne 13. 2. 2020 týkající se výsledků kontrol
kvality pohonných hmot v roce 2019 a to kontrol obsahu methylesterů mastných kyselin, kdy
u jednoho odebraného vzorku bylo zjištěno překročení horní přípustné hranice obsahu
biosložky. Žádáte sdělení podrobností o uvedeném vzorku, a to zasláním rozhodnutí ČOI.

t v elektronické podobě na e-mailovou adresu:

K Vaší žádosti sdělujeme:

Kontrola, při níž byl odebrán uvedený vzorek, probíhala na konci měsíce října 2019 a do
současné doby nebylo ještě správní řízení pravomocně ukončeno. Délku správního řízení
nelze nikdy předjímat, vzhledem k tomu, že kontrolovaná osoba má právo se odvolat. Doba
správního řízení se při kontrolách kvality pohonných hmot může pohybovat v rozmezí od 4
měsíců (od počátečních kontrolních úkonů až po vydání pravomocného rozhodnutí), avšak
ve složitějších případech může být i delší než jeden rok.

Všechna pravomocná rozhodnutí o uložení sankce za nekvalitní pohonné hmoty jsou
zveřejňována na webových stránkách ČOI:
https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/pokuty-za-nejakostni-paliva/

Tato povinnost je dána novelou zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ze dne
20. 4. 2011. A tak po prokázání pochybení a uzavření správního řízení bude pravomocné
rozhodnutí týkající se Vámi požadovaného zjištění také zveřejněno na uvedeném odkazu na
webových stránkách ČOI.



 

Pro získání požadované informace Vám tedy doporučujeme sledovat zveřejňovaná 
rozhodnutí o uložení sankce za nekvalitní pohonné hmoty na webových stránkách ČOI nebo, 
pokud byste trval na přímém poskytnutí rozhodnutí, znovu se obrátit na Českou obchodní 
inspekci. Kdy však bude pravomocné rozhodnutí k dispozici, a tedy ani termín jeho 
zveřejnění, nelze vzhledem k výše uvedeným skutečnostem předvídat. 
 
Děkuji za pochopení  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Mojmír Bezecný 
ústřední ředitel        
České obchodní inspekce 


