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Obecně prospěšná společnost Acta non verba, o.p.s. 
http://www.actanonverba.cz  
Tisková zpráva: 
 

Acta non verba se již rok soudí s Českou obchodní 
inspekcí o zveřejňování výsledků měření kvality 
benzínu a nafty 

Praha, 25. srpna 2010 – 25. srpna 2010 to bude právě rok, kdy obecně prospěšná společnost 
Acta non verba(1)  (ANV) podala žalobu na Českou obchodní inspekci (ČOI).  Neziskovka se 
domáhá zveřejnění výsledků měření pohonných hmot, které ČOI pravidelně provádí.   

Výsledky červencových testů pohonných hmot na českých benzinkách byly opět neslavné. Každý 
pátý odebraný vzorek nafty nevyhovoval a u benzinu bylo nekvalitních pět procent. (2) .  Kontroloři 
dlouhodobě odmítají uvádět konkrétní čerpací stanice, které nekvalitní pohonné hmoty prodávají. 
V roce 2008 stálo měření  kvality pohonných hmot  22,5 milionů Kč a v roce 20,3 milionů Kč.  

Tento stav se nelíbí neziskovce Acta non verba. Proto  před rokem podala na ČOI žalobu. Ředitel 
neziskovky to komentuje: „ČOI zase odhalila údajně  rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A 
jako každý rok nám zase neřekne, kdo a kde se nás snaží okrást. Přijde nám to absurdní, vždyť si 
ČOI  platíme z daní. K čemu je nám taková kontrola dobrá? Nechceme se s tím smířit a tak jsme 
na ČOI podali žalobu. Máme za to, že naše šance nejsou malé. “ 

Žaloba byla podána k Městskému soudu Praha, ten si však ještě nenašel čas nařídit, byť 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 byla založena v roce 2009. Jde o „watchdog“ organizaci. Cílem je 
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. Internetové stránky jsou na adrese www.actanonverba.cz . 

2. Zdroj www.idnes.cz 17. srpna 2010   

http://ekonomika.idnes.cz/kvalita-nafty-na-ceskych-benzinkach-prudce-klesla-f7y-/eko-
doprava.asp?c=A100817_120049_eko-doprava_fih 
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