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Ve věci – Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

na Českou obchodní inspekci, Inspektorát Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci
Králové, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové byla dne 6. 5. 2021 doručena Vaše písemnost,
která je svým obsahem žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), dále jen
„Žádost“, v níž požadujete:

„Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli ČOI uskutečnila kontrolu a kdy od datumu 27. 04. 2021
na čerpací stanici Eurobit, adresa provozovny Holická 1750, 500 08 Hradec Králové, IČO:
28825829 s orku u motorové nafty označení Diesel Zero. Děkuji za odpověď.
S pozdravem Předpokládám, že je to obecná informace, když nepožaduji výsledek
šetření a jednotlivé kontroly sdělujete v roční zprávě.“

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme
následující. Váš dotaz směřuje na kontrolu kvality motorové nafty Diesel ZERO u čerpací
stanice EUROBIT – čerpací stanice s.r.o., na adrese Holická 1750, 500 08 Hradec Králové.

Kontrola výše uvedené čerpací stanice a motorové nafty Diesel ZERO byla provedena výše
nadepsaným inspektorátem dne 26. 4. 2021. Při této kontrole inspektoři ČOI zjistili, že
tankovací pistole od uvedené pohonné hmoty Diesel ZERO jsou uzamčeny.

V následujících dnech, tj. 27.4., 28.4., 29.4., 30.4., 3.5., 4.5. a 5.5. byla provedena opakovaná
kontrola čerpací stanice, jejímž předmětem bylo ověření prodeje pohonné hmoty Diesel ZERO.
Produkt nebyl nabízen k prodeji, výdejní stojany na pohonnou hmotu Diesel ZERO byly mimo
provoz. Z výše uvedených důvodů odběr vzorků za účelem prověření kvality pohonné hmoty



 

  

Diesel ZERO na čerpací stanici EUROBIT –  Holická 1750, 500 08 Hradec Králové nemohl 
být dosud proveden. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
Ing. František Švihlík, MBA 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického  
se sídlem v Hradci Králové 
 
 
 
 
 


