
ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE 
 

ústřední inspektorát                       Štěpánská 15, Praha 2                                 PSČ 120 00  

 

Č.j.: ČOI 158275/16/O100/2200/16/17/Hl/Št    Dne:  6. 2. 2017 
Sp. Zn. ČOI  98525/16/2200 

COI0X00UC3GM 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 Ústřední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl podle ust. § 89 zákona č.  

500/2004 Sb., správní řád, o odvolání: 

 

společnosti OMV Česká republika s. r. o., se sídlem Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - 

Nusle, IČ 48038687, právně zast. Mgr. Janem Vaníčkem, advokátem, se sídlem U Prašné 

brány 1078/1, 110 00 Praha 1, podaném proti rozhodnutí ředitele inspektorátu České 

obchodní inspekce Plzeňského a Karlovarského ze dne 11. 11. 2016, č. j. ČOI 

138193/16/2200, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) pro porušení ust. § 3 odst. 1 a naplnění skutkové podstaty správního deliktu 

podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., pohonných hmotách a čerpacích 

stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, v rozhodném znění 

(dále jen „zákon o pohonných hmotách“), a kterým jí bylo dále v souladu s ust. § 79 odst. 5 

správního řádu uloženo uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) ve smyslu ust. § 6 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 

výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 

nákladů řízení, v platném znění, takto: 

 

Podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odvolání zamítá a 

napadené rozhodnutí potvrzuje. 

 

Lhůta k zaplacení uložené pokuty je 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

Úhrada předmětné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB Praha 1,  

č. ú. 3754-829011/0710, VS 1113772216, KS 1148 (převodním příkazem), 1149 (poštovní 

poukázkou). 

  

Lhůta k zaplacení paušální částky nákladů řízení je 30 dnů od nabytí právní moci tohoto 

rozhodnutí. Úhrada předmětné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB 

Praha 1, č. ú. 19-829011/0710, VS 1113772216, KS 0378 (převodním příkazem), 0379 

(poštovní poukázkou). 
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Odůvodnění 
 

Napadené rozhodnutí spolu s podklady a podaným odvoláním bylo odvolacím 

orgánem přezkoumáno v plném rozsahu a nebyly shledány důvody pro jeho zrušení či změnu.  

 

Rozhodnutím orgánu prvního stupně je jmenovaná společnost viněna z porušení ust.  

§ 3 odst. 1 a naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že dne 7. 8. 2016 v provozovně 

čerpací stanice OMV, Selbská 15, 352 01 Aš, prodávala motorovou naftu, která neodpovídala 

limitním hodnotám stanoveným v ust. § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva průmyslu a 

obchodu  

č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování 

složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci, v rozhodném znění, a ČSN EN 590-BS, 

a to v ukazateli jakosti bod vzplanutí, jehož zjištěná hodnota byla 49 °C oproti normou 

stanovené hodnotě 53,0 °C, tj. s rozdílem 4 °C. 

 

Na základě těchto zjištění, blíže konkretizovaných v rozhodnutí orgánu prvního stupně 

a ve spise k této věci, byla jmenované společnosti uložena pokuta ve výši 50.000,- Kč a 

paušální náhrada nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč. 

 

Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně podala jmenovaná společnost (dále též 

„odvolatel“) včasné odvolání, ve kterém uvádí, že rozhodnutí je nesprávné proto, že došlo 

k porušení principů právní jistoty a legitimního očekávání. Odvolatel odkazuje na nález 

Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2003, sp. zn. IV. ÚS 690/2001. Orgán prvního stupně se při 

uložení sankce odklonil od své dosavadní rozhodovací praxe, když uložil pokutu ve výši, 

která je dle názoru odvolatele v rozporu s principem, že v obdobných případech má být 

rozhodováno obdobně. 

 

K výše uvedenému odvolatel poukazuje na několik pravomocných rozhodnutí 

v obdobných případech a uvádí, že z nich plyne logický vztah úměry, kdy čím většího 

porušení se trestaný subjekt dopustil, o to přísnější byla sankce. Odvolatel má za to, že 

správní orgán vybočil z rozhodovací praxe, když odvolateli uložil pokutu 50.000,- Kč pro 

porušení normy o 4 °C, odvolatel je toho názoru, že uložená pokuta se měla blížit 30.000,- 

Kč. 

 

Snížení pokuty a uvedení její výše do souladu s obdobnými případy je v souladu 

s ústavními zásadami a se zásadami postupu správního orgánu ve správním řízení, zejména 

s ust. § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní 

řád“), kdy správní orgán má dbát, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

 

Závěrem odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán snížil uloženou pokutu na částku 

blížící se 30.000,- Kč. 
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Po přezkoumání všech předložených písemných materiálů dospěl odvolací orgán k 

závěru, že správní orgán prvního stupně učinil ve věci potřebná skutková zjištění ve smyslu 

ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nepochybil ani při právním hodnocení 

předmětné věci závěrem, že se jmenovaná společnost dopustila správního deliktu uvedeného 

ve výroku napadeného rozhodnutí, a tento delikt jí byl bezpečně prokázán. Neshledal též 

v předchozím řízení žádnou procesní vadu s dopadem na zákonnost a správnost vydaného 

rozhodnutí.  

 

Odvolatel ve svém odvolání namítá, že výše uložené pokuty neodpovídá pokutám 

ukládaným v obdobných případech. Odvolací orgán uvádí, že se orgán prvního stupně 

zabýval všemi kritérii pro určení výše sankce danými ust. § 10 odst. 2 zákona o pohonných 

hmotách, tedy závažností správního deliktu, zejména způsobem jeho spáchání a jeho 

následky, a tato vyhodnotil. Způsob spáchání správního deliktu byl shledán typickým pro 

daný správní delikt, proto k němu nebylo přihlédnuto ani ve prospěch ani v neprospěch 

odvolatele. Pokud by byl prokázán úmysl, jednalo by se o významnou přitěžující okolnost, 

k prokázání úmyslu však v daném případě nedošlo. Odvolací orgán poznamenává, že 

odvolatel neprokázal, že vynaložil veškeré úsilí, které je možné požadovat, aby zabránil 

porušení právní povinnosti, liberační důvod podle ust. § 10 odst. 1 zákona o pohonných 

hmotách tedy nebyl naplněn. 

 

Orgán prvního stupně též popsal, v čem spatřuje následky správního deliktu, vzhledem 

ke zjištěné odchylce od stanoveného minima bodu vzplanutí (zjištěno bylo 49 °C, stanovené 

minimum je 53 °C) byly následky správního deliktu hodnoceny ve prospěch odvolatele. 

 

Správní orgán přihlédl v neprospěch odvolatele k množství nevyhovující motorové 

nafty prodanému od odběru motorové nafty na čerpací stanici odvolatele do uložení zákazu 

prodeje, poškozeno prodejem nejakostní pohonné hmoty mohlo být cca 243 zákazníků, byla 

tak zohledněna vyšší výtoč dané čerpací stanice. K tíži odvolatele bylo též přihlédnuto 

k tomu, že odvolatel porušil předmětnou právní povinnost i v minulosti. V této souvislosti 

orgán prvního stupně odkázal na čtyři rozhodnutí, ze kterých tak vyplývá, zároveň bylo 

uvedeno, že vzhledem k dlouhé době, která uběhla od předchozích kontrol s nevyhovujícím 

výsledkem, se nejedná o výraznou přitěžující okolnost.  

 

Pokud jde o porovnání uložené pokuty s pokutami uloženými v obdobných případech, 

odvolací orgán v prvé řadě uvádí, že zásada stanovená v ust. § 2 odst. 4 správního řádu 

nestanovuje povinnost správního orgánu ukládat v obdobných případech shodné sankce, 

avšak zakotvuje, že při rozhodování skutkově shodných či obdobných případů nemají vznikat 

nedůvodné rozdíly. Každý případ je jiný a je třeba ho posuzovat individuálně. Pokud jde o 

případy, na které poukázal odvolatel, odvolací orgán uvádí, že ve věcech sp. zn. ČOI 

73537/16/4000 a sp. zn. ČOI 75675/16/2200, bylo přihlédnuto ve prospěch účastníků řízení 

buď k velikosti jejich prodejní sítě (provozovatel jedné čerpací stanice), nebo k menšímu 

množství prodané pohonné hmoty. V případě odvolatele bylo v jeho neprospěch přihlédnuto 

k tomu, že prodal velké množství nejakostní motorové nafty, výtoč dané čerpací stanice 

odvolatele je vyšší, poškozen tak mohl být větší počet zákazníků. Odvolací orgán poukazuje 

též na pravomocné rozhodnutí ze dne 2. 7. 2015, č. j. ČOI/71639/15/2500/0345/PŘ/BL, 

kterým byla uložena pokuta ve výši 40.000,- Kč (u motorové nafty byl zjištěn bod vzplanutí 

51,5 °C; jako přitěžující okolnost bylo hodnoceno, že se účastník řízení dopustil daného 

správního deliktu v minulosti); na pravomocné rozhodnutí ze dne 2. 5. 2016, č. j. ČOI 

50359/16/2200, kterým byla uložena pokuta ve výši 60.000,- Kč (u motorové nafty zjištěn 

bod vzplanutí 48 °C; polehčující okolnosti byly shledány v tom, že se účastník řízení dopustil 
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daného správního deliktu poprvé a že bylo prodáno menší množství nevyhovující pohonné 

hmoty); na pravomocné rozhodnutí ze dne 4. 1. 2016, č. j. ČOI 133339/15/2200, kterým byla 

uložena pokuta ve výši 45.000,- Kč (u motorové nafty byl zjištěn bod vzplanutí 48,5 °C, ve 

prospěch účastníka řízení bylo hodnoceno, že se jednalo o první zjištěné pochybení a že 

množství prodané nejakostní pohonné hmoty bylo menší); nebo na pravomocné rozhodnutí ze 

dne 4. 11. 2015, č. j. 10/0976/15/11, kterým byla uložena pokuta ve výši 25.000,- Kč (zjištěn 

prodej motorové nafty s bodem vzplanutí 50,5 °C; účastníkem řízení byla podnikající fyzická 

osoba, polehčující okolnost byla shledána v tom, že se jednalo o první pochybení účastníka 

řízení a že účastník řízení provedl kompletní čištění nádrží na čerpací stanici). Odvolací orgán 

tedy s ohledem na výše uvedené nemá za to, že by se pokuta uložená odvolateli odchylovala 

v jeho neprospěch od pokut ukládaných v obdobných případech. Všechna uvedená rozhodnutí 

jsou k dispozici na www.coi.cz v sekci Pro spotřebitele – Pokuty za nejakostní paliva. 

 

Odvolací orgán považuje pokutu ve výši 50.000,- Kč za přiměřenou, odpovídající 

okolnostem případu a pokutám ukládaným v obdobných případech a za dostatečně splňující 

represivní i preventivní účinky.  

 

Z výše uvedených důvodů rozhodl odvolací orgán tak, jak je shora uvedeno. 
 

Nebudou-li uložená pokuta nebo náhrada nákladů řízení zaplaceny ve lhůtách shora 

uvedených, budou vymáhány příslušným celním úřadem. 

 

Poučení o odvolání 

 
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat (viz ust. § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád). 

 

 

 

 

Ing. Mojmír Bezecný 

ústřední ředitel 

České obchodní inspekce 

 

http://www.coi.cz/

