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SGS Czech Republic představila inovovaný program kontroly kvality pohonných hmot 
Pečeť kvality. 
 
Praha, 25. 3. 2010 - Společnost SGS (Sociéte Générale de Surveillance holding SA) představila 
veřejnosti inovovaný program kontroly kvality pohonných hmot Pečeť kvality 2010 pro Českou 
republiku. Program navazuje na předchozí aktivity společnosti Ústav paliv a maziv a.s., která se 
v loňském roce stala členem skupiny SGS. 
 
Program byl vytvořen s cílem informovat motoristy o tom, kde najdou dlouhodobě kvalitní, nezávislým 
orgánem kontrolované pohonné hmoty. Čerpací stanice, které se zapojí do programu, jsou pravidelně 
kontrolovány a po celou dobu účasti v programu musí vykazovat trvalou shodu kvality prodávaných 
pohonných hmot s evropskými normami. Zároveň musí být schopny prokázat, že disponují spravedlivým 
reklamačním řádem a jsou dostatečně pojištěny pro případ způsobení škody svým zákazníkům. 
 
Kvalita pohonných hmot prodávaných v České republice je podle dostupných statistik na úrovni obvyklé 
v zemích Evropské unie. Přestože je kontrola kvality pohonných hmot prováděna státními orgány, není 
vzhledem k vysokému počtu čerpacích stanic v České republice možno odhalit všechny prodejce nekvalitních 
pohonných hmot. „Pro běžného motoristu je situace na trhu často nepřehledná, protože konkrétní informace 
o kvalitě pohonných hmot jsou nedostupné. Východiskem pro jasnou identifikaci čerpacích stanic, které mají 
samy zájem pravidelně prokazovat, že jejich paliva mají vyhovující kvalitu, je právě Pečeť kvality.“ říká Ing. 
Vladimír Třebický, CSc., uznávaný odborník na kvalitu pohonných hmot. 
 
Pro zájemce z řad motoristů o Pečeť kvality jsou od 25. 3. 2010 spuštěny nové internetové stránky 
www.dobrapumpa.cz. Kromě základních informací o programu, cenných rad a doporučení zde návštěvník 
nalezne i interaktivní mapu, která přehledně zobrazí všechny čerpací stanice s Pečetí kvality ve vybraném 
regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace o SGS  

Švýcarská společnost SGS (Sociéte Générale de Surveillance holding SA) byla založena v roce 1878 ve francouzském 
Rouenu. V současné době působí ve více než 140 zemích světa, provozuje přes 1.000 poboček a 350 laboratoří 
v nichž pracuje téměř 60 tisíc zaměstnanců. Společnost SGS působila v českých zemích již od dvacátých let minulého 
století do roku 1948. V roce 2009 se členem skupiny stal Ústav paliv a maziv, a.s., renomovaná společnost zabývající 
se především testováním paliv, maziv, provozních kapalin pro dopravní prostředky a prováděním funkčních zkoušek 
spalovacích motorů. 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte: 
Ondřej Šlechtický 
tel.:  227 018 392 
GSM: 725 786 555 
email: o.slechticky@focus-age.cz 
www.focus-age.cz 
 
Focus Agency, s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti public relations aktivit. Je českou nezávislou 
organizací, která působí na trhu od roku 2000.  


