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

České obchodní inspekci byla dne 23. 9. 2021 doručena datovou schránkou žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPI), evidovaná pod č.j. ČOI 123114/21/0100, v níž
požadujete:

Poskytnutí všech rozhodnutí, které vydala Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát,
za posledních pět let od podání této žádosti, kterými byla udělena pokuta za porušení
povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů, dodržet kvalitativní parametr oxidační stability
v pohonné hmotě stanovený prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a
českými technickými normami.

Žádáte o zaslání informací v elektronické podobě do datové schránky ID

K Vaší žádosti uvádíme:

V příloze zasíláme tři, resp. pět pravomocných rozhodnutí týkající se uložení sankce za
porušení povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a
čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, za nedodržení kvalitativního parametru
- oxidační stabilita v pohonné hmotě stanoveného prováděcím právním předpisem,
zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

1) TOP TANK - prvoinstanční rozhodnutí čj. ČOI 160428/20/2400/0310/20/R/PL/ST
vydané Inspektorátem ČOI Ústecký a Liberecký ze dne 2. 12. 2020 a druhoinstanční
rozhodnutí čj. ČOI 20303/21/0100/2400/Šte/Št vydané Ústředním inspektorátem ČOI
ze dne 9. 2. 2021.

2) Anna Zatloukalová - prvoinstanční rozhodnutí čj. ČOI 80209/19/2200 vydané
Inspektorátem ČOI Plzeňský a Karlovarský ze dne 14. 6. 2019.



 

3) ČEPRO - prvoinstanční rozhodnutí čj. ČOI 81276/21/3000/R/N vydané Inspektorátem 
ČOI Jihomoravský a Zlínský ze dne 28. 6. 2021 a druhoinstanční rozhodnutí čj. ČOI 
125376/21/0100/Bal/Št vydané Ústředním inspektorátem ČOI ze dne 30. 9. 2021.             

 
 
Jiná rozhodnutí v této věci nebyla žádným inspektorátem České obchodní inspekce v období 
od 1. 1. 2016 vydána.  

 
 
Zároveň Vás informujeme o skutečnosti, že všechna pravomocná rozhodnutí o uložení 
sankce za prodej nekvalitních pohonných hmot jsou podle zákona o pohonných hmotách 
povinně zveřejňována v anonymizované podobě na webových stránkách České obchodní 
inspekce, kde je možné potřebné informace vyhledat:  
Pokuty za nejakostní paliva – COI  

 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza 
zástupce ústředního ředitele 
České obchodní inspekce 
 
 
 
 
Přílohy: 
Top Tank rozhodnutí I. a II.   
Anna Zatloukalová rozhodnutí I. 
ČEPRO rozhodnutí I. 
ČEPRO rozhodnutí II.  


