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Tisková zpráva:

Acta non verba zveřejnila seznam špatných pumpařů
legálně získaný od České obchodní inspekce
Praha, 11. října 2010 – Obecně prospěšná společnost Acta non verba(1) (ANV) dlouhodobě
usiluje o to, aby Česká obchodní inspekce (ČOI) zveřejnila výsledky měření kvality
pohonných hmot. Po ročním marném čekání na projednání žaloby na ČOI se rozhodla
změnit taktiku. A byla úspěšná.
ANV 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. Ten byl zveřejněn na
stránkách společnosti na adrese http://www.kverulant.org/pumpari.html
Ředitel ANV, Vojtěch Razima, to komentuje: „Máme radost, že jsme tentokrát vyzráli nad úředním
šimlem a mohli jsme dát seznam k dispozici veřejnosti. Ale kauza tím pro nás nekončí. Chceme,
aby ČOI tyto informace poskytovala pravidelně a automaticky. Budeme se s ČOI soudit dál a
věřím, že nakonec vyhrajeme.“
Žaloba(2) na ČOI byla podána k Městskému soudu Praha již v srpnu 2009. Soud si však ještě
nenašel čas nařídit jediné jednání. Razima k tomu dodává: „Mrzí nás to, chápeme, že Městský
soud je zavalen prací, přesto si myslíme, že rychlé vyřízení této věci je v zájmu nejen motoristů,
ale i celé veřejnosti.“
Další informace:
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
Mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org
http:// www.actanonverba.cz
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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 .
2. Spisová značka: 5 CA 139 / 2009, Městský soud Praha, řízení zahájeno 25. 08. 2009. Průběh
lze sledovat na:
http://infojednani.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?typSoudu=os&krajOrg=MSPHAAB&org
=&cisloSenatu=5&druhVec=CA&bcVec=139&rocnik=2009&spamQuestion=23&agendaNc=CI
VIL&backPage=..%2Fpublic%2Fsearch.jsp
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