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Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila seznamy
špatných pumpařů, protože musela
Praha, 13. ledna 2011 – V úterý 11. ledna 2011 ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek
s velkou slávou oznámil, že ČOI bude každý měsíc aktualizovat výsledky kontrol měření
kvality pohonných hmot. První oficiální výsledky měření byly dokonce k dispozici ještě týž
den. To, co bylo mnoho let údajně nemožné a nelegální, se stalo skutečností, protože
Ministerstvo v pátek 7. ledna 2011 prohrálo soud s obecně prospěšnou společností Acta
non verba.(1)
ANV se dva roky domáhala zveřejnění seznamu a nakonec byla úspěšná. Městský soud v Praze jí
dal pátečním rozsudkem za pravdu. V rozsudku se uvádí, že Ministerstvo nemělo pro
nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody. (2) Ministerstvo a ČOI byly k uveřejnění seznamů
donuceni rozsudkem. Tvrdit dále, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu, už prostě nebylo
možné.
Ke změně přispěl jistě i fakt, že ANV už v říjnu 2009 zveřejnila seznamy na svém webu. ANV
tehdy využila zákon o poskytování informací a položila ČOI dva na sobě nezávislé dotazy. Nejprve
se zeptala na seznam všech kontrol, které ČOI provedla v roce 2009. Po získání tohoto seznamu
se ANV dotázala na seznam všech čerpacích stanic, které kontrole ČOI vyhověly. ČOI poskytla
oba seznamy, které ANV porovnala a vytvořila seznam špatných pumpařů.
Ředitel ANV, Vojtěch Razima, situaci komentuje: „Máme radost, že je naše dvouleté úsilí nakonec
korunováno vítězstvím a seznamy jsou k dispozici veřejnosti. Není to úspěch jen pro nás, ale pro
všechny, kteří usilují o změnu poměrů k lepšímu. Celé to dlouho trvá, je to vysilující, ale nakonec
se dá vyhrát.“
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Poznámky pro editory:
1. Společnost Acta non verba si klade za cíl vyvolávat tlak veřejnosti proti špatnému fungování
státní správy a dosahovat tak konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Latinský
název Acta non verba lze přeložit: „Ne slova, ale činy.“ To je i motto společnosti. ANV si
získala zájem veřejnosti především prvními úspěchy v oblasti odstraňování billboardů ze
silnic. Internetové stránky jsou na adrese www.actanonverba.cz . Vlastní kauza je na zde:
http://www.kverulant.org/pumpari.html
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