
 

 

 

 
 

 
 
Vyjádření společnosti LUKOIL ke zveřejnění seznamu čerpacích stanic, které neuspěly 
při kontrolách České obchodní inspekce 
 
V pondělí 11. 10. 2010 se v českých médiích objevila kauza, kdy obecně prospěšná 
společnost Acta non verba zveřejnila seznam čerpacích stanic, které neuspěly při kontrolách 
České obchodní inspekce. Díky tomu sice řidiči již vědí, která čerpací stanice měla špatný 
benzin či naftu, nicméně se nedozvědí, jak moc závažný prohřešek pumpaři udělali. 
Inspektoři ČOI se od zveřejnění dat distancovali a kritizují ho i pumpaři. Seznam je podle 
nich značně zavádějící. 
 
Společnost Lukoil se v seznamu ocitla hned dvakrát. Jednalo se o čerpací stanice v Hevlíně 
a Trutnově. V obou případech odebraného vzorku v první polovině roku 2009 došlo ke 
špatným výsledkům díky konkrétnímu nedostatku - bodu vzplanutí.  
  
Bod vzplanutí je především bezpečnostním parametrem motorové nafty a jeho hodnota 
nemá  zásadní vliv na kvalitu - resp. provoz motoru. Naše společnost LUKOIL důsledně   
prošetřila oba případy a  dospěla k závěru, že oba nedostatky vznikly malou kontaminací 
motorové nafty benzínem při přepravě zboží z terminálu na čerpací stanici. Po benzínu byla 
vždy do komory cisterny naložena nafta.  
Bod vzplanutí je velmi citlivá veličina a k jeho překročení stačí velmi malá  kontaminace, 
která však nemá vliv na celkovou kvalitu paliva. 
  
Přijali jsme ihned taková opatření, aby k takové situaci již nemohlo dojít. O jejich účinnosti 
svědčí fakt, že od července 2009 odebrala ČOI na našich ČS více jak 20 vzorků motorové 
nafty a u žádného nebyl zjištěn jakýkoliv problém. 
 
Společnost Lukoil nemá námitek proti zveřejnění seznamu ČOI. Čerpací stanice Lukoil 
nekvalitní pohonné hmoty nenabízí, zveřejňování se tedy neobáváme. Naše společnost se 
na uvedeném seznamu, jak jsme již uvedli výše, neocitla díky nekvalitním pohonným 
hmotám, ale díky konkrétnímu nedostatku - bodu vzplanutí.  
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