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PROTOKOL O KONTROLE 

 

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., 
o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, byla vykonána kontrola, z níž se 
pořizuje následující protokol: 
 

Kontrolovaná osoba: 

Název / Jméno:   PRIMAGAS s.r.o. 

IČO:   47118008 

Sídlo:   Na Pankráci 30 , Praha 4, 14000 

Název dotčené provozovny, adresa:   ČS Autoservis Kolář, Čkyně 325, Čkyně, 38481 

Datum a čas šetření:   7.11.2019 11:15 - 14.11.2019 11:50 
 
 
Za kontrolní orgán: 

Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Václav Český  číslo průkazu: 000334 

 

Předmět kontroly a zmocňovací ustanovení: 

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, pravomoc dle § 7 odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c), 
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, pravomoc dle § 23 odst. 1 

 

První kontrolní úkon:   dne: 07.11.2019 

§5 odst. 2 c) zák. o kontrole - Kontrolní úkon bezprostředně předcházející předložení průkazu 

viz bod č. 1 Protokolu o kontrole 

Poslední kontrolní úkon:  dne: 14.11.2019 

viz bod č. 2 Protokolu o kontrole 

  

Česká obchodní inspekce 

Inspektorát Jihočeský a Vysočina 

Mánesova 1803/3a, České Budějovice 

email: budejovice@coi.cz, datová schránka: 
ujrd2cm, tel.: +420 387 722 338 

Identifikační kód 

211911070033411 
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Kontrolní zjištění 

1. Českou obchodní inspekcí, inspektorátem Jihočeský a Vysočina byla zahájena kontrola dne 7. 11. 
2019 na čerpací stanici PRIMAGAS s.r.o., Čkyně 325, 384 81 s následným odběrem vzorku LPG. O 
provedených kontrolních úkonech byl sepsán úřední záznam, jehož stejnopis tvoří přílohu tohoto 
protokolu o kontrole.   

2. Seznámení s výsledky laboratorních zkoušek odebraného vzorku LPG. Odebraný vzorek LPG byl 
předán akreditované laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o. Na základě výsledků laboratorních 
zkoušek odebraného LPG č. 306/21/19/V bylo konstatováno, že tento vzorek je vyhovující.    

 

Číslo vzorku   Číslo 
zkušebního 
protokolu  

Číslo 
inspekční 
zprávy  

Výsledek hodnocení pro zkoušené 
ukazatele  

ČOI  SGS 

306/21/19/V  39748 39748 3015/2019  vyhovuje ČSN EN 589 (2019)   

 

Kontrolovaná osoba má podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, nárok na plnou 
náhradu vyhovujících vzorků ve výši 21,90 Kč. Náhrada se neposkytne, jestliže kontrolovaná osoba 
náhradu nepožaduje. Požaduje-li kontrolovaná osoba náhradu za odebrané vzorky, zašle do 5 - ti dnů od 
obdržení výsledku posouzení fakturu, se splatností 21 dnů, za odebrané vzorky k rukám Mgr. Martiny 
Střihavkové, Česká obchodní inspekce, inspektorát v Českých Budějovicích, Mánesova 3a, 370 21 České 
Budějovice. Jako plátce uvede Ústřední inspektorát České obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 
2. Neodešle-li kontrolovaná osoba fakturu v uvedené lhůtě, má se za to, že kontrolovaná osoba náhradu ve 
smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole nepožaduje.  

 

Proti tomuto kontrolnímu zjištění má kontrolovaná osoba podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o 
kontrole, právo podat výše uvedenému kontrolnímu orgánu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 
15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu. 

 

Přijatá opatření 

V době kontroly neuložena. 

 

 

 

Přílohy: 

1. ÚZ PRIMAGAS 071119 

 










