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Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát

Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje/kl. Praha
………. ČOI 8881/22/O100 ČOI 12077/22/O100 …………… 27.01.2022

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

České obchodní inspekci byla dne 19. ledna 2022 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 8881/22/0100, v níž požadujete:

1) Zda Česká obchodní inspekce kontrolovala v uplynulých dvou letech některé
subjekty provádějící nákup, distribuci a využití Rafinátu II – v kladném případě kdy a
s jakým výsledkem.

2) Zda Česká obchodní inspekce v uplynulých dvou letech kontrolovala některé subjekty
z hlediska složení plynů obsažených v propan-butanových lahvích nabízených
veřejnosti, zejména obsahu butadienu – v kladném případě kdy a s jakým výsledkem.

Dále žádáte ve smyslu § 17 odst. 3 ZSPI o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů,
budou-li účtovány.

Informace žádáte poskytnout v písemné formě a zaslat poštou na uvedenou adresu.

K Vaší žádosti uvádíme:

ad 1) Česká obchodní inspekce v uplynulých dvou letech nekontrolovala subjekty, které
provádějí nákup, distribuci a využití Rafinátu II. Bezpečnostní požadavky na Rafinát II jsou
uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, které Česká obchodní inspekce
nedozoruje. Jedná se o chemickou látku, která je používána jako topný plyn v průmyslových
zařízeních a pro speciální účely a nesmí se uvádět na trh pro prodej spotřebiteli.

ad 2) V roce 2021 byla provedena kontrolní akce na plynná paliva, v rámci které bylo
odebráno 7 vzorků propan-butanových směsí nabízených v tlakových lahvích. Bylo
ověřováno, zda kvalitativní požadavky odpovídají předepsané ČSN 656481/O1:2004. Tato



 

kontrolní akce probíhala ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, která se při 
kontrolách zaměřovala na ověření přítomnosti 1,3-butadienu.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Mgr. Vlastimil Turza  
zástupce ústředního ředitele 
České obchodní inspekce  
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