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Věc: Vyjádření společnosti Jozef Domasta ke zveřejněným výsledkům ČOI kontrolovaných 

pohonných hmot v roce 2009 na stránkách Kverulant.org . 
 
 
 
Ztotožňujeme se s názorem, zveřejňovat výsledky ČOI kontrol PHM aby bylo transparentní, které 

firmy a jakým způsobem provozují čerpací stanice.  Je nutné ovšem dodat, že zveřejnění 
výsledků neodbornou institucí bez podrobnějšího vysvětlení je zavádějící a zkreslené.      

 
Naše firma se cítí poškozena jakou formou jsou zveřejněny informace o výsledcích kontrol PHM ČOI 

za rok 2009 na stránkách Kverulant.org 
Tato forma je velice povrchní až urážlivá. Díky výrazům „seznam špatných pumpařů“ nebo „pumpaři, 

kteří vás okrádají“. Proč nás tyto výroky uráží lze pochopit z důkazů, které přikládáme.  
 
Na základě výše uvedených důvodů sami zveřejňujeme níže přiložený výsledek Kontrolního 

protokolu ČOI s jasným vysvětlením, čím jsme se provinili či spíše neprovinili. 
 
Výsledky: 

Dle výsledků laboratorního rozboru, provedeného v ústavu paliv a maziv Praha, vzorek benzínu naturál BA 95 

vyhověl požadavkům ČSN EN 228. Vzorek motorové nafty nevyhověl  požadavkům ČSN EN 590 v  jednom 

sledovaném parametru: Bod vzplanutí. Jedná se o zanedbatelnou odchylku. Ostatní kontrolované parametry jsou 

v naprostém pořádku. 

 

Vysvětlení: 

Tato nepatrná odchylka může vzniknout tak, že před stáčením motorové nafty do zásobníků na čerpací stanici 

zůstane ve stáčecím zařízení autocisterny malé množství benzínu. 

 

Důsledek: 

V žádném případě nejde o odchylku,z které by prodávající jakýmkoli způsobem profitoval. Tato odchylka 

nemůže ovlivnit kvalitu paliva, poškodit zdraví, životní prostředí nebo MOTORY vozidel.  

    

 

Opatření: 
Po zjištění těchto skutečností spolupracuje naše společnost s dodavateli paliva na opatřeních směřujících 

k odstranění možných příčin. 

 

 

 

 

 

V České Lípě dne 21.10.2010    Za f. Jozef Domasta 
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