
 
 

ČOI: V březnu zjištěny závady v jakosti nafty a LPG 

(Kontrola jakosti pohonných hmot – březen 2012) 
 
 
(Praha, 19. duben 2012) Kontroly pohonných hmot prováděné Českou obchodní inspekcí v průběhu 
března vykázaly porušení jakosti u 8 vzorků z 222 odebraných. Bez závad prošlo kontrolou jakosti 
všech 85 vzorků benzinů, ze 102 vzorků motorové nafty jich nevyhovělo 6 a poprvé od září 2010 
byly zachyceny také 2 vzorky LPG, které nevyhověly zkoušce oktanového čísla motorovou 
metodou. Při porovnání výsledků kontrol pohonných hmot za 1. čtvrtletí 2012 se stejným obdobím 
loňského roku, zlepšila se meziročně jakost kontrolovaných vzorků pohonných hmot o 1, 5 % (tj. ze 
4, 7 % na 3, 2 %). Kontroly paliv budou pokračovat klasickým způsobem i s využitím mobilní 
laboratoře také v dalších měsících.   
 
V rámci sledování a monitorování jakosti pohonných hmot byly všemi inspektoráty ČOI odebírány 
vzorky paliv u čerpacích stanic pohonných hmot na území celé České republiky. Ke kontrole 
dodržování ustanovení zákona o pohonných hmotách bylo v březnu 2012 odebráno celkem 222 
vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85, z nichž nevyhovělo 
jakostním požadavkům 8 vzorků, tj. 3,6 %.  
 
Období 
roku 2012 

Nevyhovující vzorky v %  

 benziny motorová 
nafta 

směsné 
palivo* 

FAME* LPG CNG* Ethanol* 
E85 

celkem 

Leden  2,3 5,0 0 33,3 0 0 neodebrán 3,7 
Únor  0,0 3,8 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 
Březen  0,0 5,9 0 0 7,7 0 0 3,6 
* - v tržní síti k dispozici v omezeném množství  

 
V měsíci březnu byly zjištěny závady u šesti vzorků motorové nafty a dvou vzorků LPG. Bez závad 
prošlo kontrolou jakosti všech 85 vzorků benzinů a také vzorky směsného paliva, FAME, CNG i 
Ethanolu E85 (viz přiložené tabulky).  
 
Ze 102 kontrolovaných vzorků motorové nafty nevyhovělo požadavkům příslušné jakostní normy šest 
vzorků (5,9 %). U dvou z nich byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí a čtyři vzorky nevyhověly 
v obsahu síry. 
Z 26 odebraných vzorků LPG nevyhověly požadavkům jakostních norem dva vzorky (7,7 %) a to pro 
zjištěnou závadu v oktanovém čísle motorovou metodou (OČMM). Výsledky podle druhů pohonných 
hmot včetně zjištěných nevyhovujících kritérií jsou uvedeny v příloze. 
 
Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo v měsíci březnu 
zjištěno. Průměrná hodnota obsahu FAME kontrolovaných vzorků motorové nafty byla 3,6 % 
objemových a maximum 6,8 % objemových. Průměrný zjištěný obsah etanolu v automobilových 
benzinech se pohyboval v rozsahu 3,5-4,5 % objemových.  
 
Závěr 

Rozbory 222 vzorků odebraných Českou obchodní inspekcí v průběhu března prokázaly odchylky od 
jakostních norem u šesti vzorků motorové nafty a dvou vzorků LPG. Oproti únoru se jakost 
kontrolovaných pohonných hmot zhoršila z 2,3 % na 3,6 %. Požadavkům příslušné jakostní normy 
vyhověly vzorky motorových benzinů (85), směsného paliva (2), FAME (3), CNG (3) a Ethanolu E85 (1). 



Celkově je při porovnání meziročních výsledků kontrol pohonných hmot za 1. čtvrtletí 2012 se 
stejným obdobím loňského roku jakost kontrolovaných pohonných hmot lepší o 1, 5 % (1. Q. 2011- 4, 
7 %, 1. Q 2012 - 3, 2 %). Kontroly paliv budou pokračovat klasickými odběry i kontrolami s využitím 
mobilní laboratoře také v dalších měsících.   

 
 
Přílohy:  Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot březen 2012 
   Monitoring a sledování pohonných hmot leden – březen 2012 

  Porovnání celkových výsledků s výsledky členských firem ČAPPO 
 
 

Česká obchodní inspekce sleduje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na území České republiky podle 
ust. §7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách, v platném znění, a vyhlášky č. 
133/2010 Sb. 

U odebraných vzorků pohonných hmot (benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85) 
je kontrolována jejich jakost dle příslušných evropských norem. Pohonné hmoty jsou odebírány u jejich 
distributorů dle harmonogramu, který zohledňuje jak předchozí kontroly a jejich výsledky, tak podněty 
spotřebitelů a další poznatky.    

Další informace o České obchodní inspekci a její činnosti lze získat na  www.coi.cz.  


