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ČWゲﾆ= ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW 

ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ Jｷｴﾗﾏﾗヴ;┗ゲﾆ┠ ; )ﾉｹﾐゲﾆ┠ ゲW ゲｹSﾉWﾏ ┗ Bヴﾐ[ 

デギｹS; Kヮデく J;ヴﾗジW 1924/5, 602 00 Brno 

Čくﾃくぎ  ČOI ヱヱΒヲヴΒっヱΑっンヰヰヰ/R/N V Bヴﾐ[ SﾐWぎ  25. ┣=ギｹ 2017 

Sp.Zn: 493/30/17  

 

ROZHODNUTÍ 

ČWゲﾆ= ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIWが ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ Jｷｴﾗﾏﾗヴ;┗ゲﾆ┠ ; )ﾉｹﾐゲﾆ┠ ゲW ゲｹSﾉWﾏ ┗ Bヴﾐ[が ﾃ;ﾆﾗ ┗[Iﾐ[ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ ゲヮヴ=┗ﾐｹ 
ﾗヴｪ=ﾐ ヮﾗSﾉW ┌ゲデく よ Α ﾗSゲデく ヲ ; ┌ゲデく よ ヱヰ ﾗSゲデく ヴ ヮｹゲﾏく ;ぶ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ンヱヱっヲヰヰヶ SHくが ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ; 
LWヴヮ;IｹIｴ ゲデ;ﾐｷIｹIｴ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ ; ﾗ ┣ﾏ[ﾐ[ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹIｴ ┣=ﾆﾗﾐ└ ふ┣=ﾆﾗﾐ ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ 
ｴﾏﾗデ=Iｴぶが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ; ﾏｹゲデﾐ[ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ヮﾗSﾉW ┌ゲデく よ ヶヲ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 
ヲヵヰっヲヰヱヶ SHくが ﾗ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴが ┗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐYﾏ ┣ﾐ[ﾐｹ ふS=ﾉW ﾃWﾐ ず┣=ﾆﾗﾐ ﾗ 
ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴさぶが ┗ ギｹ┣Wﾐｹ ┣;ｴ=ﾃWﾐYﾏ ヮﾗSﾉW ┌ゲデく よ ΑΒ ﾗSゲデく ヱ ; ン ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ 
ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴ ヴﾗ┣ｴﾗSﾉ; ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ┌ゲデく よ Γン ; ﾐ=ゲﾉく デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; デ;ﾆデﾗぎ 

ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ=: Hortim - International, spol. s r.o. 

  

ゲｹSﾉﾗぎ Kジｹヴﾗ┗; ヶヱヶっヲヴヲが ヶヱΓ ヰヰが Bヴﾐﾗ - Hﾗヴﾐｹ HWヴジヮｷIW 

IČぎ 479 15 528 

 

I. ゲW ┌┣ﾐ=┗= ┗ｷﾐﾐﾗ┌ ┣ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ヮヴ=┗ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷが ﾆデWヴY ゲW Sﾗヮ┌ゲデｷﾉ; デｹﾏが ┥W
 

dne 20. 3. 2017 na LWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐｷIｷ Hﾗヴデｷﾏが Kジｹヴﾗ┗; ヶヱヶっヲヴヲが ヶヱΓ ヰヰ Bヴﾐﾗ に Hﾗヴﾐｹ HWヴジヮｷIWが ヮヴﾗS=┗;ﾉa 

pohonnou hmotu (BA 95 Superが ┗┣ﾗヴWﾆ Lく 87/30/17/Vぶが ﾆデWヴ= SﾉW ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴﾐｹIｴ ┣ﾆﾗ┌ジWﾆ 
ヮヴﾗ┗WSWﾐ┠Iｴ SGS C┣WIｴ RWヮ┌HﾉｷIが ゲくヴくﾗくが Dｷ┗ｷ┣W ヮ;ﾉｷ┗ ; ﾏ;┣ｷ┗が U Tヴ;デｷ ヴヲが ヱヰヰ ヰヰ Pヴ;ｴ; ヱヰが 
ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ; ┣┗ﾉ=ジデﾐｹﾏ ヮヴ=┗ﾐｹﾏ ヮギWSヮｷゲ└ﾏく N; ┣=ﾆﾉ;S[ ｷﾐゲヮWﾆLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ Lく 748/2017 ze dne 22. 3. 

2017が H┞ﾉﾗ ┣ﾃｷジデ[ﾐﾗ ; ヮヴﾗﾆ=┣=ﾐﾗが ┥W ヮﾗｴﾗﾐﾐ= ｴﾏﾗデ; BA Γヵ S┌ヮWヴが ┗┣ﾗヴWﾆ Lく ΒΑっンヰっヱΑっVが ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ; 
ﾉｷﾏｷデﾐｹﾏ ｴﾗSﾐﾗデ=ﾏ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY ČSN EN 228 (2013) a to v ukazatelｷ ずDWゲデｷﾉ;Lﾐｹ ┣ﾆﾗ┌ジﾆ;さぎ 

- ﾗSヮ;ギWﾐY ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヮギｷ Α0ェC ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; 18,2% V/Vが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; 
ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 20,0% V/V 

- ﾗSヮ;ギWﾐY ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヮギｷ ヱヰ0ェC ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; 33,5% V/Vが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; 
ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 44,0% V/V 

- ﾗSヮ;ギWﾐY ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヮギｷ ヱヵヰェC ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; 56,5% V/Vが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; 
ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 74,0% V/V 



2 

 

- ﾆﾗﾐWI SWゲデｷﾉ;IWが ﾆS┞┥ ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; ンヲンがンェCが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ 
zaｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐ[ ヲヱヴがヰェCが ; S=ﾉW  
v ┌ﾆ;┣;デWﾉｷ ずOČ MMさぎ 

- OČMM-ヮﾗ ﾆﾗヴWﾆIｷ ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; Αヵがヲが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ 
ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 84,5, 

- OČVM-ヮﾗ ﾆﾗヴWﾆIｷ ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; Βヵがヱが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ 
ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ Γヴがヶ, ; デｹﾏ 

ヮﾗヴ┌ジｷﾉ; ヮヴ=┗ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ┌┗WSWﾐﾗ┌ ┗ ┌ゲデく よ ン ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ンヱヱっヲヰヰヶ SHくが ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠ch 

ｴﾏﾗデ=Iｴ ; LWヴヮ;IｹIｴ ゲデ;ﾐｷIｹIｴ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ ; ﾗ ┣ﾏ[ﾐ[ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹIｴ ┣=ﾆﾗﾐ└が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ 
ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ a naplnila skutkovou podstatu ┌ゲデく よ Γ ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく Hぶ デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐ;く 

 

II. Z; ゲヮ=Iｴ=ﾐｹ ┗┠ジW uvedenYｴﾗ ヮギWゲデ┌ヮﾆu ゲW ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┌ﾆﾉ=S= podle ustく よ 9 odst. 14 ヮｹゲﾏく Hぶ ┣=ﾆﾗﾐ; 
Lく 311/2006 SHくが ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ; LWヴヮ;IｹIｴ ゲデ;ﾐｷIｹIｴ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ ; ﾗ ┣ﾏ[ﾐ[ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ 
ゲﾗ┌┗ｷゲWﾃｹIｹIｴ ┣=ﾆﾗﾐ└が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ┗W ゲヮﾗﾃWﾐｹ ゲ ust. よ ヴヶ ﾗSゲデく 1 ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ 
ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷch, 

 

 
                                                                            pokuta 

 ┗W ┗┠ジｷ 500.000 KL (slovy: ヮ[デゲWデデｷゲｹIﾆﾗヴ┌ﾐLWゲﾆ┠Iｴぶが 

 

III. ヮﾗSﾉW ┌ゲデく よ Γヵ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴが ┗W ゲヮﾗﾃWﾐｹ ゲ ┌ゲデく よ ΑΓ 
odst. 5 ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヵヰヰっヲヰヰヴ SHくが ゲヮヴ=┗ﾐｹ ギ=Sが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ a s ┌ゲデく よ ヶ ﾗSゲデく ヱ 
┗┞ｴﾉ=ジﾆ┞ Lく ヵヲヰっヲヰヰヵ SHくが ﾗ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ｴﾗデﾗ┗┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ ; ┌ジﾉYｴﾗ ┗┠S[ﾉﾆ┌が ﾆデWヴY ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ｴヴ;Sｹ 
ﾃｷﾐ┠ﾏ ﾗゲﾗH=ﾏが ; ﾗ ┗┠ジｷ ヮ;┌ジ=ﾉﾐｹ L=ゲデﾆ┞ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ギｹ┣Wﾐｹが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ゲW ┌ﾆﾉ=S= 
ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY 

 ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ﾐ;ｴヴ;Sｷデ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ギｹ┣Wﾐｹ 

 ┗W ┗┠ジｷ 1 000,- KL ふゲﾉﾗ┗┞ぎ ﾃWSWﾐデｷゲｹIﾆﾗヴ┌ﾐLWゲﾆ┠Iｴぶく 

Uﾉﾗ┥Wﾐﾗ┌ ヮﾗﾆ┌デ┌ ﾃW ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= povinna ┌ｴヴ;Sｷデ ┗W ﾉｴ└デ[ ンヰ Sﾐ└ ﾗSW SﾐW ﾐ;H┞デｹ ヮヴ=┗ﾐｹ ﾏﾗIｷ デﾗｴﾗデﾗ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾐ; ┎LWデ ČWゲﾆY ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW ┌ ČNB Pヴ;ｴ; ヱが Lｹゲﾉﾗ ┎Lデ┌ 3754-829011/0710, 

VS: 1104933017, KS: 1148 ふヮギW┗ﾗSﾐｹﾏ ヮギｹﾆ;┣Wﾏぶが ヱヱヴΓ ふヮﾗジデﾗ┗ﾐｹ ヮﾗ┌ﾆ=┣ﾆﾗ┌ぶく 

N=ﾆﾉ;S┞ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃW ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= povinna ┌ｴヴ;Sｷデ ┗W ﾉｴ└デ[ ンヰ Sﾐ└ ﾗSW SﾐW ﾐ;H┞デｹ ヮヴ=┗ﾐｹ ﾏﾗIｷ デﾗｴﾗデﾗ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾐ; ┎LWデ ČWゲﾆY ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW ┌ ČNB Pヴ;ｴ; ヱが Lｹゲﾉﾗ ┎Lデ┌ ヱΓ-829011/0710, 

VS: 1104933017, KS: 0378 ふヮギW┗ﾗSﾐｹﾏ ヮギｹﾆ;┣Wﾏぶが ヰンΑΓ ふヮﾗジデﾗ┗ﾐｹ ヮﾗ┌ﾆ=┣ﾆﾗ┌ぶく 

OS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ 
 

Dne 20. 3. 2017 ヮヴﾗ┗WSﾉｷ ｷﾐゲヮWﾆデﾗギｷ ČWゲﾆY ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIWが ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ┌ Jｷｴﾗﾏﾗヴ;┗ゲﾆYｴﾗ ; )ﾉｹﾐゲﾆYｴﾗ ゲW 
ゲｹSﾉWﾏ v Bヴﾐ[が デギｹS; Kpデく J;ヴﾗジW 1924/5, 602 00 Brno, kontrolu ┗LWデﾐ[ ﾗSH[ヴ┌ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾐｹIｴ ┗┣ﾗヴﾆ└ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ 
hmot ﾐ; LWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐｷIｷ Hﾗヴデｷﾏが Kジｹヴﾗ┗; ヶヱヶっヲヴヲが ヶヱΓ ヰヰ Bヴﾐﾗ に Hﾗヴﾐｹ HWヴジヮｷIWが ﾆデWヴﾗ┌ ヮヴﾗ┗ﾗ┣┌ﾃW ﾗHIｴﾗSﾐｹ 
ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデ Hortim - International, spol. s r.o., ゲｹSﾉﾗ Kジｹヴﾗ┗; ヶヱヶっヲ42, 619 00, Brno - Hﾗヴﾐｹ HWヴジヮｷIW, 

IČ 479 15 528. Pギｷ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉW ; ﾗSH[ヴ┌ ┗┣ﾗヴﾆ└ H┞ﾉ ヮギｹデﾗﾏWﾐ ┣=ゲデ┌ヮIW ┗WSﾗ┌Iｹｴﾗ Mｷﾉ;ﾐ R;ﾐS┠ゲWﾆ. O tomto byl 

ゲWヮゲ=ﾐ ┎ギWSﾐｹ ┣=┣ﾐ;ﾏく 
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Dne 22. 3. 2017 ヮヴﾗ┗WSﾉｷ ｷﾐゲヮWﾆデﾗギｷ ČWゲﾆY ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIWが ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ┌ Jｷｴﾗﾏﾗヴ;┗ゲﾆYｴﾗ ; )ﾉｹﾐゲﾆYｴﾗ ゲW 
ゲｹSﾉWﾏ ﾐ; デギｹS; Kヮデく J;ヴﾗジW 1924/ヵが ヶヰヲ ヰヰ Bヴﾐﾗが ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ ﾐ; LWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐｷIｷ Hﾗヴデｷﾏが Kジｹヴﾗ┗; ヶヱヶっヲヴヲが ヶヱΓ 
00 Brno に Hﾗヴﾐｹ HWヴジヮｷIW, ヮギｷ ﾆデWヴY ｷﾐaﾗヴﾏﾗ┗;ﾉｷ ﾗ ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴﾐｹIｴ ┗┠ゲﾉWSIｹIｴ ヴﾗ┣Hﾗヴ└ ┗┣ﾗヴﾆ└ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ 
ﾗSWHヴ;ﾐ┠Iｴ ﾐ; ┣ﾏｷﾒﾗ┗;ﾐY LWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐici dne 20. 3. 2017. Ve smyslu s ┌ゲデく よ Α ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく ;ぶ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 
ヶヴっヱΓΒヶ SHくが ﾗ ČWゲﾆY ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIｷ, ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が H┞ﾉ ┗┞S=ﾐ ┣=ﾆ;┣ ヮヴﾗSWﾃW ﾐ; ┣H┠┗;ﾃｹIｹ 
┣=ゲﾗH┌ PH (SUPER BA 95 SUPER - OPTIMAL 95Eが ┗┣ﾗヴWﾆ Lく 87/30/17/V), v ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヱΑヱヱがヲΓ ﾉｷデヴ└ ┗ IWﾉﾆﾗ┗Y 
ｴﾗSﾐﾗデ[ ヵヲ ΒΑΒがΒヶ KLが ﾆデWヴ= ﾐWﾗSヮﾗ┗ｹS;ﾉ; ヮﾗ┥;S;┗ﾆ└ﾏ ┣┗ﾉ=ジデﾐｹIｴ ヮヴ=┗ﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└く Pギｷ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉW H┞ﾉ 
ヮギｹデﾗﾏWﾐ ┣=ゲデ┌ヮIW ┗WSﾗ┌Iｹｴﾗ Mｷﾉ;ﾐ R;ﾐS┠ゲWﾆく Sﾗ┌L;ゲﾐ[ H┞ﾉ; ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= IﾗH┞ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾗ┗;ﾐ= ﾗゲﾗH; ┗┞┣┗=ﾐ; 
k ヮﾗゲﾆ┞デﾐ┌デｹ SﾉW よ ヱヰ ﾗSゲデく ヲ ┣=ﾆﾗﾐ; Lく ヲヵヵっヲヰヱヲSHくが ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾐｹ ギ=Sが ┗ ヮﾉ;デﾐYﾏ ┣ﾐ[ﾐｹ ┗ ﾐ=┗;┣ﾐﾗゲデｷ ﾐ; ┌ゲデく よ Β 
ヮｹゲﾏく Iぶ Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾆ Sﾗﾉﾗ┥Wﾐｹ ヮｹゲWﾏﾐY ┣ヮヴ=┗┞ ﾗ ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ ﾐWHﾗ ヮヴW┗WﾐIｷ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ└ ┣ﾃｷジデ[ﾐ┠Iｴ 
kontrolou. O デﾗﾏデﾗ H┞ﾉ ゲWヮゲ=ﾐ ┎ギWSﾐｹ ┣=┣ﾐ;ﾏく 

DﾐW ヲヴく ンく ヲヰヱΑ H┞ﾉ; ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌ ﾗS ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY Sﾗヴ┌LWﾐ; ヮｹゲWﾏﾐﾗゲデが ┗W ﾆデWヴY ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ=が IﾗH┞ 
ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾗ┗;ﾐ= ﾗゲﾗH; ｷﾐaﾗヴﾏ┌ﾃW ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾗ ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ ┣ﾃｷジデ[ﾐ┠Iｴ ┣=┗;Sく 

O proveden┠Iｴ kontrol=Iｴ ┣W SﾐW ヲヰく ンく ; ヲヲく ンく ヲヰヱΑ H┞ﾉ ﾐ; ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ┌ Jｷｴﾗﾏﾗヴ;┗ゲﾆYﾏ ; )ﾉｹﾐゲﾆYﾏ 
se ゲｹSﾉWﾏ ┗ Bヴﾐ[ SﾐW 2. 5. 2017 ゲWヮゲ=ﾐ ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ ﾗ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉWが ゲW ﾆデWヴ┠ﾏ H┞ﾉ; ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= IﾗH┞ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾗ┗;ﾐ= 
osoba ゲW┣ﾐ=ﾏWﾐ;が ┗LWデﾐ[ ﾐW┗┞ｴﾗ┗┌ﾃｹIｹｴﾗ ┗┣ﾗヴﾆ┌ ; ｷﾐゲヮWﾆLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞が dne 3. 5. 2017 ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ 
S;デﾗ┗┠Iｴ ゲIｴヴ=ﾐWﾆ. 

OH┗ｷﾐ[ﾐ= IﾗH┞ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾗ┗;ﾐ= ﾗゲﾗH; ﾐWヮﾗS;ﾉ; ヮヴﾗデｷ ヮヴﾗデﾗﾆﾗﾉ┌ ﾗ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉW ┣W SﾐW ヲく ヵく ヲヰヱΑ ﾐ=ﾏｷデﾆ┞が ;ﾐｷ ゲW 
ﾃｷﾐ;ﾆ ﾐW┗┞ﾃ=Sギｷﾉ;く 

Pギｷ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉW ヮヴﾗ┗WSWﾐY dne 20. 3. 2017が ﾐ; LWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐｷIｷ Hﾗヴデｷﾏが Kジｹヴﾗ┗; ヶヱヶっヲヴヲが ヶヱΓ ヰヰ Bヴﾐﾗ に Hﾗヴﾐｹ 
HWヴジヮｷIW, byly ﾗSWHヴ=ﾐy vzorky ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞ ふBA 95 Super - OPTIMAL 95Eが ┗┣ﾗヴWﾆ Lく 87/30/17/V, BA 95 

Super - ┗┣ﾗヴWﾆ Lく ΒヶっンヰっヱΑっV ; NAFTA MOTOROVÁ - ┗┣ﾗヴWﾆ Lく ΒΒっンヰっヱΑっVぶく DﾉW ﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴﾐｹIｴ ┣ﾆﾗ┌ジWﾆ 
ヮヴﾗ┗WSWﾐ┠Iｴ SGS C┣WIｴ RWヮ┌HﾉｷIが ゲくヴくﾗくが Dｷ┗ｷ┣W ヮ;ﾉｷ┗ ; ﾏ;┣ｷ┗が U Tヴ;デｷ ヴヲが ヱヰヰ ヰヰ Pヴ;ｴ; ヱヰが ﾐ; ┣=ﾆﾉ;S[ 
ｷﾐゲヮWﾆLﾐｹ ┣ヮヴ=┗┞ Lく 748/2017 ze dne 22. 3. 2017, b┞ﾉﾗ ┣ﾃｷジデ[ﾐﾗ ; ヮヴﾗﾆ=┣=ﾐﾗが ┥W ヮﾗｴﾗﾐﾐ= ｴﾏﾗデ; BA 95 Super, 

┗┣ﾗヴWﾆ Lく ΒΑっンヰっヱΑっVが ﾐW┗┞ｴﾗ┗[ﾉ; ﾉｷﾏｷデﾐｹﾏ ｴﾗSﾐﾗデ=ﾏ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY ČSN EN 228 (2013) a to v ukazateli 

ずDWゲデｷﾉ;Lﾐｹ ┣ﾆﾗ┌ジﾆ;さぎ 
- ﾗSヮ;ギWﾐY ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヮギｷ Α0ェC ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; 18,2% V/Vが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗdnota 

ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 20,0% V/V 

- ﾗSヮ;ギWﾐY ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヮギｷ ヱヰ0ェC ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; 33,5% V/Vが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; 
ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 44,0% V/V 

- ﾗSヮ;ギWﾐY ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ヮギｷ ヱヵヰェC ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; 56,5% V/Vが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; 
ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 74,0% V/V 

- ﾆﾗﾐWI SWゲデｷﾉ;IWが ﾆS┞┥ ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; ンヲンがンェCが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ 
┣;ｴヴﾐ┌デｹ ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏ;┝ｷﾏ=ﾉﾐ[ ヲヱヴが0ェCが ; S=ﾉW 

v ┌ﾆ;┣;デWﾉｷ ずOČ MMさぎ 
- OČMM-ヮﾗ ﾆﾗヴWﾆIｷ ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; Αヵがヲが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ 

ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 84,5 

- OČVM-ヮﾗ ﾆﾗヴWﾆIｷ ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; Lｷﾐｷﾉ; Βヵがヱが ┣;デｹﾏIﾗ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ゲヮWIｷaｷﾆ;IW ヮギｷ ┣;ｴヴﾐ┌デｹ 
ﾐWﾃｷゲデﾗデ┞ ﾏ[ギWﾐｹ SﾉW ČSN EN ISO ヴヲヵΓ ﾏ= Lｷﾐｷデ ﾏｷﾐｷﾏ=ﾉﾐ[ 94,6. 

 

N; ┣=ﾆﾉ;S[ ┌ゲデく よ Α ﾗSゲデく ヲ ヮｹゲﾏく ;ぶ Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ČWゲﾆ= ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ﾃW ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ; 
ﾃ;ﾆﾗゲデ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデが ゲ ┗┠ﾃｷﾏﾆﾗ┌ WﾉWﾆデギｷﾐ┞が ┌ ┗┠ヴﾗHIWが SｷゲデヴｷH┌デﾗヴ;が Sﾗ┗ﾗ┣IWが ┗┠┗ﾗ┣IWが ; ┌ 
ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾗ┗;デWﾉW LWヴヮ;Iｹ ゲデ;ﾐｷIWが ; デﾗ ｷ H[ｴWﾏ ヮギWヮヴ;┗┞が ヮﾗSﾉW ┣┗ﾉ=ジデﾐｹｴﾗ ヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ヮギWSヮｷゲ┌ヱヲぶ ; ゲﾉWS┌ﾃW ; 



4 

monitoruje ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ; ﾃ;ﾆﾗゲデ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデが ゲ ┗┠ﾃｷﾏﾆﾗ┌ WﾉWﾆデギｷﾐ┞が ┗ ゲﾗ┌ﾉ;S┌ ゲ ヮヴﾗ┗=S[Iｹﾏ ヮヴ=┗ﾐｹﾏ 
ヮギWSヮｷゲWﾏ ┗┞S;ﾐ┠ﾏ ヮﾗSﾉW よ ン ﾗSゲデく ヴき ヮヴﾗ┗=S[ﾐｹ ヴﾗ┣Hﾗヴ└ ﾃW ┣;ﾃｷジドﾗ┗=ﾐﾗ ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ;ﾆヴWSｷデﾗ┗;ﾐ┠Iｴ 
osob,  

  

N; ┣=ﾆﾉ;S[ ┌ゲデく よ Α ﾗSゲデく ヲ ヮｹゲﾏく Hぶ Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ČWゲﾆ= ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ﾃW ヮﾉﾐ[ﾐｹ 
ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ ヮﾗSﾉW よ ン ﾗSゲデく ヱ ; ヲが よ ヵ ﾗSゲデく ン ;┥ ヵが よ ヵ ﾗSゲデく Α ヮｹゲﾏく ;ぶが Hぶが Sぶ ;┥ aぶ ; よ ヶケ ﾗSゲデく ヱが ヴ ; ヵ.  

  

N; ┣=ﾆﾉ;S[ ┌ゲデく よ Α ﾗSゲデく ヲ ヮｹゲﾏく Iぶ Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ČWゲﾆ= ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┌ﾃW ┗W ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ=Iｷ 
s ﾗヴｪ=ﾐ┞ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ Sﾗ┣ﾗヴ┌ ヮﾗSﾉW ┣┗ﾉ=ジデﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ヮﾉﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ヮﾗSﾉW よ ヵ ﾗSゲデく ヱ ; ヶ ; よ ヶケ ﾗSゲデく 
2 a 3. 

 

Uゲデく よ ン ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ゲデ;ﾐﾗ┗ｹが ┥W ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞が ゲ ┗┠ﾃｷﾏﾆﾗ┌ WﾉWﾆデギｷﾐ┞が ﾉ┣W 
ヮヴﾗS=┗;デ ﾐWHﾗ ┗┞S=┗;デが ヮﾗ┌┣W ヮﾗﾆ┌S ゲヮﾉﾒ┌ﾃｹ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ﾐ; ﾃWﾃｷIｴ ﾃ;ﾆﾗゲデ ; ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐY ヮヴﾗ┗=S[Iｹﾏ 
ヮヴ=┗ﾐｹﾏ ヮギWSヮｷゲWﾏが ┣┗ﾉ=ジデﾐｹﾏｷ ヮヴ=┗ﾐｹﾏｷ ヮギWSヮｷゲ┞ ; LWゲﾆ┠ﾏｷ デWIｴﾐｷIﾆ┠ﾏｷ ﾐﾗヴﾏ;ﾏｷく 
 

Uゲデく よ ン ﾗSゲデく ヴ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ゲデ;ﾐﾗ┗ｹが ┥W ヮヴﾗ┗=S[Iｹ ヮヴ=┗ﾐｹ ヮギWSヮｷゲ ゲデ;ﾐﾗ┗ｹ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ﾐ; 
ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ; ﾃ;ﾆﾗゲデ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ ; ┣ヮ└ゲﾗH ゲﾉWSﾗ┗=ﾐｹ ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴﾗ┗=ﾐｹ ﾃWﾃｷIｴ ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ; ﾃ;ﾆﾗゲデｷく  
 

Uゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ Γ ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく Hぶ Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ゲデ;ﾐﾗ┗ｹが ┥W ヮヴ=┗ﾐｷIﾆ= ﾐWHﾗ ヮﾗSﾐｷﾆ;ﾃｹIｹ a┞┣ｷIﾆ= ﾗゲﾗH; 
ゲW Sﾗヮ┌ゲデｹ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ SWﾉｷﾆデ┌ デｹﾏが ┥W ヮヴﾗS= ﾐWHﾗ ┗┞S= ヮﾗｴﾗﾐﾐﾗ┌ ｴﾏﾗデ┌が ﾆデWヴ= ﾐWゲヮﾉﾒ┌ﾃW ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ﾐ; 
ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞ ヮﾗSﾉW よ ン ﾗSゲデく ヱ デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐ;く  
 

Uゲデく よ Γ ﾗSゲデく ヱヴ ヮｹゲﾏく Hぶ Iｷデﾗ┗;ﾐYｴﾗ ┣=ﾆﾗﾐ; ゲデ;ﾐﾗ┗ｹが ┥W ┣; ヮギWゲデ┌ヮWﾆ ゲW ┌ﾉﾗ┥ｹ ヮﾗﾆ┌デ; Sﾗ ヵ ヰヰヰ ヰヰヰが- KLが 
jde-ﾉｷ ﾗ ゲヮヴ=┗ﾐｹ SWﾉｷﾆデ ヮﾗSﾉW ﾗSゲデ;┗IW ヱ ヮｹゲﾏく Hぶが Iぶ ﾐWHﾗ Sぶが ﾗSゲデ;┗IW ヴ ヮｹゲﾏく Sぶ ﾐWHﾗ ｪぶが ﾗSゲデ;┗IW Β ヮｹゲﾏく 
a) nebo odstavce 9. 

 

PヴﾗSWﾃWﾏ ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞が ﾆデWヴ= ﾐWゲヮﾉﾒﾗ┗;ﾉ; ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ┣┗ﾉ=ジデﾐｹIｴ ヮヴ=┗ﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が ヮﾗヴ┌ジｷﾉ; ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= 
ヮヴ=┗ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐﾗ┌ ┗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ ン ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ; デｹﾏ ﾐ;ヮﾉﾐｷﾉ; 
skutkovou podsデ;デ┌ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ Γ ﾗSゲデく ヱ ヮｹゲﾏく Hぶ デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐ;く 
 

K デﾗﾏ┌ ﾉ┣W SﾗS;デが ┥W ゲﾉWSﾗ┗=ﾐｹ ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴｷﾐｪ ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ; ﾃ;ﾆﾗゲデｷ ヮヴﾗS=┗;ﾐ┠Iｴ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ ; ﾐ=ゲﾉWSﾐ┠ﾏｷ 
ヴﾗ┣Hﾗヴ┞ ┣;ﾃｷジドﾗ┗;ﾐ┠ﾏｷ ;ﾆヴWSｷデﾗ┗;ﾐﾗ┌ ﾗゲﾗHﾗ┌ ﾃW ﾃWSﾐｹﾏ ┣ ヮギWSヮﾗﾆﾉ;S└ ﾗIｴヴ;ﾐ┞ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉW ; ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ 
zn;ﾏWﾐ= ﾗﾏW┣Wﾐｹ ヴｷ┣ｷﾆ ﾐWHﾗ ┣ヮ└ゲﾗHWﾐｹ ﾏ;ﾃWデﾆﾗ┗Y ┎ﾃﾏ┞く 

Pヴﾗ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ┌ゲデく よ ン ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ H┞ﾉﾗ ゲW ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｹ Hortim - International, spol. 

s r.o. ┣;ｴ=ﾃWﾐﾗ ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ヮギWゲデ┌ヮkuく O┣ﾐ=ﾏWﾐｹ ﾗ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ヮギWゲデ┌ヮku bylo ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY Sﾗヴ┌LWﾐﾗ 
ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ S;デﾗ┗Y ゲIｴヴ=ﾐﾆ┞ SﾐW 24. 8. 2017が ゲﾗ┌L;ゲﾐ[ H┞ﾉa ヮﾗ┌LWﾐa ﾗ ヮヴ=┗WIｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ヮギWS ┗┞S=ﾐｹﾏ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ. K ﾗ┣ﾐ=ﾏWﾐｹ ﾗ ┣;ｴ=ﾃWﾐｹ ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ヮギWゲデ┌ヮku se ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= ﾐW┗┞ﾃ=Sギｷﾉa. 

 

Sヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾏ= ┣; ヮヴﾗﾆ=┣;ﾐYが ┥W ヮﾗゲデ┌ヮﾗ┗;ﾉ ┗W ゲﾏ┞ゲﾉ┌ ┌ゲデく よ ン ┣=ﾆﾗﾐ; Lく 500/2004 SHくが ゲヮヴ=┗ﾐｹ ギ=Sが ┗W 
┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└が デ;ﾆが ;H┞ H┞ﾉ ┣ﾃｷジデ[ﾐ ゲデ;┗ ┗[Iｷが ﾗ ﾐ[ﾏ┥ ﾐWﾃゲﾗ┌ S└┗ﾗSﾐY ヮﾗIｴ┞Hﾐﾗゲデｷが ; デﾗ 
v ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌が ﾆデWヴ┠ ﾃW ﾐW┣H┞デﾐ┠ ヮヴﾗ ゲﾗ┌ﾉ;S ﾃWｴﾗ ┎ﾆﾗﾐ┌ ゲ ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ┌┗WSWﾐ┠ﾏｷ ┗ ┌ゲデく よ ヲ ┣=ﾆﾗﾐ; 
Lく 500/2004 SHくが ゲヮヴ=┗ﾐｹ ギ=Sが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└く 
 

Sヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ヮヴ┗ﾐｹｴﾗ ゲデ┌ヮﾐ[ ヮﾗゲﾗ┌Sｷﾉ ┗WジﾆWヴY ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデｷ ┣ﾃｷジデ[ﾐY ヮギｷ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ=Iｴ ; ┌┗WSWﾐY v ┎ギWSﾐｹIｴ 
┣=┣ﾐ;ﾏWIｴ ; v protokolu o kontrole ; Sﾗゲヮ[ﾉ ﾆ ┣=┗[ヴ┌が ┥W H┞ﾉ; ┌Lｷﾐ[ﾐ; ヮﾗデギWHﾐ= ; ┗W ┗;┣H[ ﾐ; 
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ｴﾗゲヮﾗS=ヴﾐﾗゲデ ギｹ┣Wﾐｹ Sﾗゲデ;デWLﾐ= ┣ﾃｷジデ[ﾐｹ ; ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾏ= ┣; ヮヴﾗﾆ=┣;ﾐYが ┥W H┞ﾉ ゲヮ=Iｴ=ﾐ ヮギWゲデ┌ヮek, jak je 

┌┗WSWﾐﾗ ┗W ┗┠ヴﾗﾆ┌ デﾗｴﾗデﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹく 
 

Sヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ゲW Sﾗﾏﾐｹ┗=が ┥W ゲﾆ┌デekが ﾃWﾐ┥ ヮギWSゲデ;┗┌ﾃe ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ, byl 

Sﾗゲデ;デWLﾐ[ ┌ヴLｷデ[ ; ゲヴﾗ┣┌ﾏｷデWﾉﾐ[ ヮﾗヮゲ=ﾐが ﾏ= oporu ve spise a je ギ=Sﾐ[ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デｷ┗ﾐｹﾏｷ 
ﾆヴｷデYヴｷｷ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴく 
 

V┠ﾏ[ヴ; ┗┠ジW ヮﾗﾆ┌デ┞ H┞ﾉ; ┌ﾉﾗ┥Wﾐ; v ﾃWSﾐY SWゲWデｷﾐ[ ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐYｴﾗ ヴﾗ┣ヮ[デｹ ; ヮﾉﾐ[ ﾗSヮﾗ┗ｹS= 
┣=┗;┥ﾐﾗゲデｷ ヮギWゲデ┌ヮﾆuく V┠ジW ┗┠ﾏ[ヴ┞ ┌ﾉﾗ┥WﾐY ヮﾗﾆ┌デ┞ Lｷﾐｹ ┗ ヮヴﾗIWﾐデ┌=ﾉﾐｹﾏ ┗┞ﾃ=SギWﾐｹ 10 % z IWﾉﾆﾗ┗Y ┗┠ジWが 
ﾆデWヴﾗ┌ ﾃW ﾏﾗ┥ﾐY ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY za dan= ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ┌ﾉﾗ┥ｷデ. 

 

Pギｷ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ┗┠ジW ゲ;ﾐﾆIW ┣; ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY ヮヴ=┗ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ヮﾗゲデ┌ヮ┌ﾃW ┗ souladu 

s ヮﾉ;デﾐ┠ﾏｷ ヮヴ=┗ﾐｹﾏｷ ヮギWSヮｷゲ┞く Pギｷ ┌ヴLWﾐｹ ┗┠ﾏ[ヴ┞ ヮﾗﾆ┌デ┞ H┞ﾉﾗ ヮギｷｴﾉYSﾐ┌デﾗ ﾆ ヮﾗ┗;┣W ; ┣=┗;┥ﾐﾗゲデｷ ヮギWゲデ┌ヮﾆu, 

┣WﾃﾏYﾐ; ﾆW ┣ヮ└ゲﾗH┌ ﾃWho ゲヮ=Iｴ=ﾐｹ ; ﾃWho ﾐ=ゲﾉWSﾆ└ﾏ ; ﾆ ﾗﾆﾗﾉﾐﾗゲデWﾏが ┣; ﾐｷIｴ┥ H┞ﾉ ゲヮ=Iｴ=ﾐき S=ﾉW 
k ヮギｷデ[┥┌ﾃｹIｹﾏ ; ヮﾗﾉWｴL┌ﾃｹIｹﾏ ﾗﾆﾗﾉﾐﾗゲデWﾏ ; ﾆ SYﾉIW SﾗH┞が ヮﾗ ﾆデWヴﾗ┌ デヴ┗;ﾉﾗ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹ ﾃWSﾐ=ﾐｹ ヮ;Iｴ;デWﾉWく 
)=┗;┥ﾐﾗゲデ ヮギWゲデ┌ヮﾆu ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ┗┞ﾃ=Sギｷﾉ ┗W ┗┠ジｷ ┌ﾉﾗ┥WﾐY ヮﾗﾆ┌デ┞が ┗W ﾆデWヴY ゲW ﾗSヴ=┥ｹ ﾆヴｷデYヴｷ;が ﾃW┥ ｴﾗSﾐﾗデｷﾉく 
 

NWﾃヮヴ┗W ゲW ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ┣;H┠┗;ﾉ ┣ヮ└ゲﾗHWﾏ ゲヮ=Iｴ=ﾐｹ ヮギWゲデ┌ヮku.  

 

OSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデ ┎L;ゲデﾐｹﾆ; ギｹ┣Wﾐｹ ┣; ヮギWゲデ┌ヮWﾆ ふヮヴﾗSWﾃ ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞が ﾆデWヴ= ﾐWゲヮﾉﾒ┌ﾃW ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ┣┗ﾉ=ジデﾐｹIｴ 
ヮヴ=┗ﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ぶ ﾃW ﾗHﾃWﾆデｷ┗ﾐｹ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｹが デ┣ﾐくが ┥W ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾐW┣ﾆﾗ┌ﾏ= ┣;┗ｷﾐ[ﾐｹが Iﾗ┥ ヮﾗデ┗ヴSｷﾉ ｷ 
ヴﾗ┣ゲ┌SWﾆ M[ゲデゲﾆYｴﾗ ゲﾗ┌S┌ ┗ Praze ze dne 30. LWヴ┗WﾐIW ヲヰヱヰ ゲヮく ┣ﾐく ΑC; ヲヱヵっヲヰヰΒ-31-34, citace:  

ずOSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデ ┣; ﾆ┗;ﾉｷデ┌ ヮヴﾗS=┗;ﾐ┠Iｴ ヮ;ﾉｷ┗ ; デWS┞ ｷ ┣; ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ヮヴﾗS=┗;デ ヮ;ﾉｷ┗; ┗ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY 
ﾃ;ﾆﾗゲデｷ ﾐWゲW ┣=ゲ;Sﾐ[ ヮヴﾗSWﾃIWくさ TYデﾗ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ゲW ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= デWS┞ ﾐWﾏ└┥W ┣H;┗ｷデ ﾐ;ヮギく ヮﾗ┌ﾆ;┣Wﾏ ﾐ; 
dod=ﾐｹ ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞ SｷゲデヴｷH┌Lﾐｹ ゲヮﾗﾉWLﾐﾗゲデｹが Lｷ ﾐ; ヮギWヮヴ;┗IWが ﾆデWヴ┠ ヮﾗｴﾗﾐﾐﾗ┌ ｴﾏﾗデ┌ ヮギWヮヴ;┗┌ﾃW 
ヮヴﾗS=┗;ﾃｹIｹﾏ┌が ;ﾉW ﾏ└┥W ﾆﾉ;Sﾐ[ ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐｷデ ヮギｹヮ;Sﾐﾗ┌ ゲ;ﾐﾆIｷが ﾆデWヴﾗ┌ ┣; ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ┌ﾆﾉ=S= ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐが ; デﾗ 
v ヮギｹヮ;S[が ヮﾗﾆ┌S H┞ ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌ Sﾗﾉﾗ┥ｷﾉa デ;ﾆﾗ┗Y ヮﾗSﾆﾉ;S┞が ﾆデWヴY H┞ ﾏﾗｴﾉ┞ ヮヴﾗﾆ=┣;デが ┥W ヮギｹゲﾉ┌ジﾐY 
ﾗSIｴ┞ﾉﾆ┞ ┣;ヮギｹLｷﾐｷﾉ ﾃｷﾐ┠ subjektく OHﾃWﾆデｷ┗ﾐｹ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデ ﾃW デ┌ S=ﾐ; ┣ ヮヴ;ﾆデｷIﾆ┠Iｴ S└┗ﾗS└く )ﾃｷジドﾗ┗=ﾐｹ ; 
Sﾗﾆ;┣ﾗ┗=ﾐｹ ┣;┗ｷﾐ[ﾐｹ ﾆﾗﾐﾆヴYデﾐｹIｴ ﾗゲﾗH H┞ H┞ﾉﾗ ┗Wﾉﾏｷ ﾗHデｹ┥ﾐY ; ┣Sﾉﾗ┌ｴ;┗Yく ) S└┗ﾗS┌ ┣ﾃWSﾐﾗS┌ジWﾐｹ ヮﾗゲデ;┗Wﾐｹ 
ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠Iｴ ゲヮヴ=┗ﾐｹIｴ ﾗヴｪ=ﾐ└ ヮギｷ ┌ﾆﾉ=S=ﾐｹ ゲ;ﾐﾆIｹ ヮﾗSﾐｷﾆ;デWﾉゲﾆ┠ﾏ ゲ┌HﾃWﾆデ└ﾏ ﾃW ヮヴﾗデﾗ ヮヴ=┗ﾐｹ ┎ヮヴ;┗; 
ヮギWゲデ┌ヮﾆ└ ヮﾗSﾉW ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ; S;ﾉジｹIｴ ┣=ﾆﾗﾐ└ ┣;ﾉﾗ┥Wﾐ; ﾐ; ﾗHﾃWﾆデｷ┗ﾐｹ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ﾐWHﾗ 
デ;ﾆY ずﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ┗┠ゲﾉWSWﾆさ ﾐ; ヴﾗ┣Sｹﾉ ﾗS ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ヮﾗSﾉW デヴWゲデﾐｹｴﾗ ヮヴ=┗;く K ┗┞┗ﾗ┣Wﾐｹ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ 
ヮﾗゲデ;L┌ﾃW ゲ;ﾏﾗデﾐ┠ a;ﾆデ ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ﾐWHﾗ ﾐWゲヮﾉﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｹ ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ┠ch ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ﾐWHﾗ ┌ﾉﾗ┥Wﾐ┠Iｴ ﾐ; ﾃWﾃｷIｴ 
┣=ﾆﾉ;S[く JW ヮﾗデﾗﾏ ﾐ; ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY, zda-li bude ヮギｹヮ;SﾐY ずジﾆﾗS┞さ ┗┞ﾏ=ｴ;デ ヮﾗ ゲ┗┠Iｴ ﾗHIｴﾗSﾐｹIｴ ヮ;ヴデﾐWヴWIｴ 
ﾐWHﾗ ヮギWヮヴ;┗IｹIｴ ゲﾗ┌ﾆヴﾗﾏﾗヮヴ=┗ﾐｹ IWゲデﾗ┌く JWﾉｷﾆﾗ┥ ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌ ﾐWH┞ﾉ┞ ┣W ゲデヴ;ﾐ┞ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞ 
デ;ﾆﾗ┗Y ヮﾗSﾆﾉ;S┞が ﾆデWヴY H┞ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾏﾗｴﾉ ┗┞ｴﾗSﾐﾗデｷデ ┗W ヮヴﾗゲヮ[Iｴ ﾐWHﾗ ┗ ﾐWヮヴﾗゲヮ[Iｴ ┎L;ゲデﾐｹﾆ; ギｹ┣Wﾐｹが 
ﾏ┌ゲｹ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ デﾗﾉｷﾆﾗ ﾆﾗﾐゲデ;デﾗ┗;デが ┥W ヴﾗ┣ｴﾗSﾉ ヮギｷ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ デﾗｴﾗデﾗ ﾆヴｷデYヴｷ; デ;ﾆが ﾃ;ﾆ ﾃW ┗┠ジW ┌┗WSWﾐﾗく 
V ┣=┗[ヴ┌ ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ デﾗｴﾗデﾗ ┣=ﾆﾗﾐﾐYｴﾗ ﾆヴｷデYヴｷ; ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾆﾗﾐゲデ;デ┌ﾃW ; ヮギｷヮﾗ┌ジデｹが ┥W ヮギｷ ヮギWﾃｹﾏIW ┣Hﾗ┥ｹ 
ふPHMぶ ﾃW ﾗﾏW┣Wﾐ= ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┣ﾃｷゲデｷデ ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデが ┣S; SﾗS;ﾐ= PHM ゲヮﾉﾒ┌ﾃW ヮﾗ┥;S;┗ﾆ┞ ﾐ; ﾃWﾃｷIｴ ﾃ;ﾆﾗゲデ 
; ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐY ヮヴﾗ┗=S[Iｹﾏ ヮギWSヮｷゲWﾏが ┣┗ﾉ=ジデﾐｹﾏｷ ヮヴ=┗ﾐｹﾏｷ ヮギWSヮｷゲ┞ ; LWゲﾆ┠ﾏｷ デWIｴﾐｷIﾆ┠ﾏｷ ﾐﾗヴﾏ;ﾏｷが 
デWS┞ ┣S; ゲW ﾐ=ゲﾉWSﾐ[ ヮヴﾗSWﾃWﾏ ﾐWH┌SW Sﾗヮﾗ┌ジデ[デ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾃWSﾐ=ﾐｹが ;┗ジ;ﾆ デﾗ ji ﾐW┣H;┗┌ﾃW ﾗHﾃWﾆデｷ┗ﾐｹ 
ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷく JW ヮﾗ┌┣W ﾐ; ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY, aby si zajistila tako┗┠ ┣Sヴﾗﾃ SﾗS=┗Wﾆ PHMが ﾆデWヴ┠ H┞ ﾐ=ゲﾉWSﾐ[ 
minimalizovala riziko jeﾃｹｴﾗ ヮギｹヮ;SﾐYｴﾗ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾃWSﾐ=ﾐｹが Lｷ ┣;ﾃｷゲデｷﾉa ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ﾗヮ;デギWﾐｹく 
 

D=ﾉW ゲW ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ┣;H┠┗;ﾉ ﾐ=ゲﾉWSﾆWﾏ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾃWSﾐ=ﾐｹく 
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DWゲデｷﾉ;Lﾐｹ ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; ゲデ;ﾐﾗ┗ｹ, v ﾃ;ﾆYﾏ デWヮﾉﾗデﾐｹﾏ ヴﾗ┣ﾏW┣ｹ SWゲデｷﾉ┌ﾃｹ ┗ HWﾐ┣ｹﾐ┌ ヮギｹデﾗﾏﾐY ┌ｴﾉﾗ┗ﾗSｹﾆ┞ ; S;ﾉジｹ ゲﾉﾗ┥ﾆ┞が 
ｷ ┗Wﾉｷﾆﾗゲデ ﾐWSWゲデｷﾉ┌ﾃｹIｹｴﾗ ┣H┞デﾆ┌く V┠ゲﾉWSﾆ┞ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴｷ┣┌ﾃｹ HWﾐ┣ｹﾐ ┣ ｴﾉWSｷゲﾆ; デ[ﾆ;┗ﾗゲデｷが ﾆデWヴ= ﾗ┗ﾉｷ┗ﾒ┌ﾃW ゲデ;ヴデ ; 
IｴﾗS ﾏﾗデﾗヴ┌ ; Sﾗﾆﾗﾐ;ﾉY ゲヮ;ﾉﾗ┗=ﾐｹ ヮ;ﾉｷ┗;く Nｷ┥ジｹ ヮギWSWゲデｷﾉﾗ┗;ﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ΑヰェC ┣ﾐ;ﾏWﾐ= ﾐｷ┥ジｹ デ[kavost benzinu 

; ｴﾗヴジｹ ゲIｴﾗヮﾐﾗゲデ ゲデ;ヴデﾗ┗;デWﾉﾐﾗゲデｷ ┗ﾗ┣ｷSﾉ;く Nｷ┥ジｹ ヮギWSWゲデｷﾉﾗ┗;ﾐ┠ ﾗHﾃWﾏ ヮギｷ ヱヰヰェC  ┣ﾐ;ﾏWﾐ= ヴｷ┣ｷﾆﾗ ｴﾗヴジｹ 
;ﾆIWﾉWヴ;IW ┗ﾗ┣ｷSﾉ;が ﾐｷ┥ジｹ ヮギWSWゲデｷﾉﾗ┗;ﾐ┠ ヮﾗSｹﾉ ヮギｷ ヱヵヰェC ┌ﾆ;┣┌ﾃW ﾆﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;Iｷ ┗┠ジW┗ヴﾗ┌Iｹﾏ ヮヴﾗS┌ﾆデWﾏ ふﾐ;ヮギく 
v┞ジジｹ ヮﾗSｹﾉ ﾏﾗデﾗヴﾗ┗Y ﾐ;aデ┞ぶ ; ┣ﾐ;ﾏWﾐ= ヴｷ┣ｷﾆﾗ ｴﾗヴジｹｴﾗ ゲヮ;ﾉﾗ┗=ﾐｹ HWﾐ┣ｷﾐ┌ ; デ┗ﾗヴH┌ ┎ゲ;S ; ﾐ=ゲﾉWSﾐ[ ヴｷ┣ｷﾆﾗ 
ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹ ﾆ;デ;ﾉ┞┣=デﾗヴ┌ ; ┣;ギｹ┣Wﾐｹ ﾐ; ┎ヮヴ;┗┌ ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ┗┠a┌ﾆﾗ┗┠Iｴ ヮﾉ┞ﾐ└く Kヴﾗﾏ[ ﾆﾗﾐデ;ﾏｷﾐ;IW ﾏﾗデﾗヴﾗ┗ﾗ┌ 
ﾐ;aデﾗ┌が ﾆW ﾆデWヴYﾏ┌ ﾏ└┥W Sﾗﾃｹデ ┗ﾉｷ┗Wﾏ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹ ┣=┗;S┞ ﾐWHﾗ k ﾗSIｴ┞ﾉﾆ=ﾏ ﾏ└┥W Sﾗﾃｹデ ｷ ┗ S└sledku 

ﾐWﾗヮヴ=┗ﾐ[ﾐY ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;IW ゲ palivem. 

 

Ukazatel konec destilace ゲﾗ┌┗ｷゲｹ ﾐWﾃWﾐ ゲ ﾗIｴヴ;ﾐﾗ┌ ┥ｷ┗ﾗデﾐｹｴﾗ ヮヴﾗゲデギWSｹが ;ﾉW ｷ ゲ ﾗIｴヴ;ﾐﾗ┌ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉWく 
A┌デﾗﾏﾗHｷﾉﾗ┗┠ HWﾐ┣ｷﾐ ﾏ= H┠デ デYﾏ[ギ ┎ヮﾉﾐ[ ﾗSヮ;ギｷデWﾉﾐ┠ ヮギｷ デWヮﾉﾗデ=Iｴ ﾆﾗﾉWﾏ ヲヰヰェCく Pﾗﾆ┌S ゲW ┗ ﾐ[ﾏ ┗┞ゲﾆ┞デ┌ﾃｹ 
┗┠ジW ┗ヴﾗ┌Iｹ ヮﾗSｹﾉ┞が ﾐWﾃゲﾗ┌ ゲIｴﾗヮﾐ┞ ゲW ヮギWS ゲヮ=ﾉWﾐｹﾏ ┗W ┗=ﾉIｷ ﾏﾗデﾗヴ┌ Sﾗﾆﾗﾐ;ﾉW ﾗSヮ;ギｷデが デ;ﾆ┥W ﾐWﾏﾗｴﾗ┌ 
SﾗHギW ゲｴﾗギWデ ; ┗┞デ┗=ギWﾃｹ ┗W ┗┠a┌ﾆﾗ┗┠Iｴ ヮﾉ┞ﾐWIｴ ┣H┞デﾆﾗ┗Y ┌ｴﾉﾗ┗ﾗSｹﾆ┞ ふ┌ｴﾉﾗ┗ﾗSｹﾆﾗ┗Y WﾏｷゲWぶ ; ヮギｹヮ;Sﾐ[ ｷ 
ゲ;┣Wく NWﾗSヮ;ギWﾐY ﾆ;ヮｷLﾆ┞ ゲW L=ゲデWLﾐ[ ┣;Iｴ┞I┌ﾃｹ ┗ ﾗﾉWﾃﾗ┗Yﾏ aｷﾉﾏ┌ ﾐ; ┗=ﾉIｹIｴ ﾏﾗデﾗヴ┌が デWﾐデﾗ aｷﾉﾏ ┣ギWT┌ﾃｹが 
ゲﾐｷ┥┌ﾃｹ ﾃWｴﾗ ┗ｷゲﾆﾗ┣ｷデ┌ ; ﾏ;┣;Iｹ ゲIｴﾗヮﾐﾗゲデが デ;ﾆ┥W SﾗIｴ=┣ｹ ﾆ ヴ┞IｴﾉWﾃジｹﾏ┌ ﾗヮﾗデギWHWﾐｹ ヮｹゲデﾐｹIｴ ﾆヴﾗ┌┥ﾆ└ ; 
┗=ﾉIﾗ┗┠Iｴ ┗ﾉﾗ┥Wﾆく Sﾗ┌L;ゲﾐ[ SﾗIｴ=┣ｹ ﾆW ┣ギWS[ﾐｹ IWﾉY ﾗﾉWﾃﾗ┗Y ﾐ=ヮﾉﾐ[ ヮ;ﾉｷ┗Wﾏが ; ゲｷIW ﾃWﾐ ┗ ﾆヴ;ﾃﾐｹﾏ ヮギｹヮ;S[が 
viskozita oﾉWﾃW ゲW ﾏ└┥W ゲﾐｹ┥ｷデ ﾐ;デﾗﾉｷﾆが ┥W ﾃW ┗ ﾐ[ﾆデWヴ┠Iｴ ヴW┥ｷﾏWIｴ ﾗｴヴﾗ┥Wﾐﾗ ﾏ;┣=ﾐｹ ﾉﾗ┥ｷゲWﾆ ; L=ゲデｹ 
┗Wﾐデｷﾉﾗ┗Yｴﾗ ヴﾗ┣┗ﾗS┌く KﾗﾐWI SWゲデｷﾉ;IW ﾐ;S ヲヲヰェC ヮギWSゲデ;┗┌ﾃW ﾏﾗ┥ﾐY ﾐWHW┣ヮWLｹ ヮヴﾗ デWIｴﾐｷIﾆ┠ ゲデ;┗ ﾏﾗデﾗヴ┌が 
ﾐ;S ヲヵヰェC ﾐWHW┣ヮWLｹ ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹ ﾏﾗデﾗヴ┌ ヮギｷ Sﾉﾗ┌ｴﾗSﾗHYﾏ ヮﾗ┌┥ｹ┗=ﾐｹ ふ┣ﾃｷジデ[ﾐ= ｴﾗSﾐﾗデ; ┗ ukazateli konec 

SWゲデｷﾉ;IW H┞ﾉ;  ンヲンがンェCぶく  
 

Oﾆデ;ﾐﾗ┗= Lｹゲﾉ; ふ┣ﾆﾗ┌ジﾆ; OČMM ; OČMVぶ ┗┞ﾃ;Sギ┌ﾃｹ ﾗSﾗﾉﾐﾗゲデ HWﾐ┣ｹﾐ┌ ヮヴﾗデｷ ﾆﾉWヮ=ﾐｹ ヮギｷ ゲヮ;ﾉﾗ┗=ﾐｹ 
v ┣=┥Wｴﾗ┗Yﾏ ﾏﾗデﾗヴ┌く HﾗSﾐﾗデ; ﾗﾆデ;ﾐﾗ┗Yｴﾗ Lｹゲﾉ; ﾐWﾐｹ ﾗH┗┞ﾆﾉW ﾗ┗ﾉｷ┗ﾐ[ﾐ; H[┥ﾐ┠ﾏｷ ヮヴﾗ┗ﾗ┣ﾐｹﾏｷ ﾏ;ﾐｷヮ┌ﾉ;IWﾏｷ 
ヮギｷ ゲﾆﾉ;Sﾗ┗=ﾐｹ ; Sﾗヮヴ;┗[く Pギｷ ﾐｷ┥ジｹﾏ ﾗﾆデ;ﾐﾗ┗Yﾏ LｹゲﾉW SﾗIｴ=┣ｹ ﾆW ┣ｴﾗヴジWﾐYﾏ┌ ゲヮ;ﾉﾗ┗=ﾐｹが ヴｷ┣ｷﾆ┌ デ┗ﾗヴH┞ ┎ゲ;Sが 
ゲﾐｹ┥Wﾐｹ ┗┠ﾆﾗﾐ┌ ; ┣┗┠ジWﾐｹ ゲヮﾗデギWH┞ ヮ;ﾉｷ┗; ┗LWデﾐ[ ヴｷ┣ｷﾆ; ヮﾗジﾆﾗ┣Wﾐｹ ゲ┞ゲデYﾏ┌ ┎ヮヴ;┗┞ ゲﾉﾗ┥Wﾐｹ ┗┠a┌ﾆﾗ┗┠Iｴ ヮﾉ┞ﾐ└. 

 

Vzhledem k ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠ﾏ ゲﾆ┌デWLﾐﾗゲデWﾏ a laboraデﾗヴﾐｹﾏ ヴﾗ┣HﾗヴWﾏ ┣ﾃｷジデ[ﾐ┠ﾏ ｴﾗSﾐﾗデ=ﾏ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ 
┗┞ｴﾗSﾐﾗデｷﾉ ﾐ=ゲﾉWSWﾆ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾃWSﾐ=ﾐｹ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┗┠ヴ;┣ﾐ[ ┗ ﾃWﾃｹ ﾐWヮヴﾗゲヮ[Iｴく 
 

SヮﾗデギWHｷデWﾉ ﾗLWﾆ=┗= ﾆ┗;ﾉｷデﾐｹ ┗┠ヴﾗHWﾆ ┣;ヴ┌L┌ﾃｹIｹ ﾃWｴﾗ ゲヮﾗﾆﾗﾃWﾐﾗゲデが ﾃW ┗ジ;ﾆ ┣IWﾉ; ﾗSﾆ=┣=ﾐ ﾐ; ゲﾗﾉｷSﾐﾗゲデ aｷヴﾏ┞ ; 
ヮヴ;ﾆデｷIﾆ┞ ﾐWﾐｹ ゲIｴﾗヮWﾐ ゲW Hヴ=ﾐｷデが ﾐWHﾗド ﾐWﾏ= ﾏﾗ┥ﾐﾗゲデ ﾃ;ﾆﾗゲデ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ ┣ﾆﾗﾐデヴﾗﾉﾗ┗;デく Pﾗﾆ┌S 
ヮヴﾗS=┗;ﾃｹIｹ ヮヴﾗS= ﾐWﾆ┗;ﾉｷデﾐｹ ┗┠ヴﾗHWﾆが ヮﾗジﾆﾗ┣┌ﾃW デｹﾏ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉWが ﾐWHﾗド ﾆヴ=デｹ ﾃWｴﾗ ヮヴ=┗ﾗ ﾐ; ┗┠ヴﾗHﾆ┞ 
ヮヴﾗS=┗;ﾐY ┗ ┣=┗;┣ﾐ[ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐY ﾃ;ﾆﾗゲデｷく  
 

T;ﾆデY┥ ┗ ゲﾗ┌┗ｷゲﾉﾗゲデｷ ゲ ﾐ=ゲﾉWSﾆWﾏ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾃWSﾐ=ﾐｹ ┗┣;ﾉ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ┗ ﾐWヮヴﾗゲヮ[Iｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY i okolnost, 

┥W ヮギｹヮ;SﾐY ﾐ=ゲﾉWSﾆ┞ ゲW ﾐWﾏ┌ゲｹ デ┠ﾆ;デ ヮﾗ┌┣W ﾏ;ﾉYｴﾗ ﾏﾐﾗ┥ゲデ┗ｹ ゲヮﾗデギWHｷデWﾉ└ ;ﾉW ﾐ[ﾆﾗﾉｷﾆ; SWゲｹデWﾆ ふH┌SWﾏW-li 

Hヴ=デ ﾗHWIﾐ[ ┣ﾐ=ﾏY ｴﾉWSｷゲﾆﾗが ┥W Sﾗ ﾃWSﾐY ﾐ=Sヴ┥W ﾗゲﾗHﾐｹｴﾗ ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉ┌ ﾉ┣W ﾐ;デ;ﾐﾆﾗ┗;デ ヮギｷHﾉｷ┥ﾐ[ ヵヰ ﾉｷデヴ└ 
ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞ぶく ); ﾗHSﾗHｹ ﾗS ヱヲく ヱく ヲヰヱΑ ふヮﾗゲﾉWSﾐｹ ┣=┗ﾗ┣ ヮギWS ﾗSH[ヴWﾏ ┗┣ﾗヴﾆ┌ ヲヰく ンく ヲヰヱΑぶ Sﾗ ヲヲく ンく 
ヲヰヱΑが ﾆS┞ H┞ﾉ ┗┞S=ﾐ ┣=ﾆ;┣ ヮヴﾗSWﾃW ┣H┠┗;ﾃｹIｹ ┣=ゲﾗH┞ デYデﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐY ｴﾏﾗデ┞が H┞ﾉﾗ ヮヴﾗS=ﾐﾗ IWﾉﾆWﾏ ヱヲヲヰ ﾉｷデヴ└ 
v IWﾉﾆﾗ┗Y ｴﾗSﾐﾗデ[ ンヵくヱンヶがΓヰ KLく 
 

V nWヮヴﾗゲヮ[Iｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┗┣;ﾉ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ SﾗH┌ デヴ┗=ﾐｹ ヮヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾃWSﾐ=ﾐｹ ふヮヴﾗSWﾃ ﾐWﾆ┗;ﾉｷデﾐｹ ヮﾗｴﾗﾐﾐY 
hmoty BA Γヵ S┌ヮWヴが ┗┣ﾗヴWﾆ Lく ΒΑっンヰっヱΑ/Vぶく Pヴﾗデｷヮヴ=┗ﾐｹ ﾃWSﾐ=ﾐｹ デヴ┗;ﾉﾗ ﾗS ヱヲく ヱく ヲヰヱΑ ふヮﾗゲﾉWSﾐｹ ┣=┗ﾗ┣ ヮギWS 
ﾗSH[ヴWﾏ ┗┣ﾗヴﾆ┌ ヲヰく ンく ヲヰヱΑぶ Sﾗ ヲヲく ンく ヲヰヱΑが ﾆS┞ H┞ﾉ ┗┞S=ﾐ ┣=ﾆ;┣ ヮヴﾗSWﾃW ┣H┠┗;ﾃｹIｹ ┣=ゲﾗH┞ デYデﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐY 
ｴﾏﾗデ┞が デWS┞ ┗ｹIW ﾃ;ﾆ ヲ ﾏ[ゲｹIWく 



7 

 

VW ヮヴﾗゲヮ[Iｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┗┣;ﾉ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ﾗﾆﾗﾉﾐﾗゲデが ┥W ゲW ヮﾗヴ┌ジWﾐｹ ヮヴ=┗ﾐｹ ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデｷ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐY ┗ ┌ゲデく よ ン 
ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ ｴﾏﾗデ=Iｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= Sﾗヮ┌ゲデｷﾉ; ヮﾗヮヴ┗Yが ヮﾗﾆ┌S ﾃW ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌ ┣ﾐ=ﾏﾗく 
 

VW ヮヴﾗゲヮ[Iｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┗┣;ﾉ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ デ;ﾆデY┥ okolnost, ┥W ﾗH┗ｷﾐ[ﾐ= ﾐWヮヴﾗSﾉWﾐ[ ヮﾗ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉW ヮヴﾗ┗WSﾉ; 
ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ= ﾗヮ;デギWﾐｹ ﾆ ﾗSゲデヴ;ﾐ[ﾐｹ ┣ﾃｷジデ[ﾐ┠Iｴ ﾐWSﾗゲデ;デﾆ└ ふ┗┞LWヴヮ;ﾉ; ﾐWﾆ┗;ﾉｷデﾐｹ ヮﾗｴﾗﾐﾐﾗ┌ ｴﾏﾗデ┌ ┣ ﾐ=Sヴ┥ｹぶ a 

ギ=Sﾐ[ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ;Iﾗ┗;ﾉaが ┗WジﾆWヴY Sﾗﾆﾉ;S┞ ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ ﾗヴｪ=ﾐWﾏ H┞ﾉ┞ ┣ jeﾃｹ ゲデヴ;ﾐ┞ ┗┥S┞ ヮギWSﾉﾗ┥Wﾐ┞, 

Iﾗ┥ ﾐ;ヮﾗﾏﾗｴﾉﾗ WaWﾆデｷ┗ﾐｹﾏ┌ ヮヴ└H[ｴ┌ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ┞く 
 

Sヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ヮギｷｴﾉYSﾉ ┗W ヮヴﾗゲヮ[Iｴ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY k デﾗﾏ┌が ┥W デatﾗ ヮギｷ ┗ジWIｴ SﾗデLWﾐ┠Iｴ ﾆﾗﾐデヴﾗﾉ=Iｴ ゲW ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ 
ﾗヴｪ=ﾐWﾏ ┗┥S┞ ギ=Sﾐ[ ゲヮﾗﾉ┌ヮヴ;Iﾗ┗;ﾉa ; ゲﾐ;┥ｷﾉa ゲW ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ゲ┗┠Iｴ ┣;ﾏ[ゲデﾐ;ﾐI└ ヮﾗゲﾆ┞デﾐﾗ┌デ ┗ジWIｴﾐ┞ 
ヮﾗ┥;Sﾗ┗;ﾐY ｷﾐaﾗヴﾏ;IWく I ┗┣ｴﾉWSem k tomuto mohly potom kontroly ヮヴﾗH[ｴﾐﾗ┌デ WaWﾆデｷ┗ﾐｹﾏ ; ｴﾗゲヮﾗS=ヴﾐ┠ﾏ 
┣ヮ└ゲﾗHWﾏく  
 

N; ┣=ﾆﾉ;S[ ┗┞ｴﾗSﾐﾗIWﾐｹ ┣=ﾆﾗﾐﾐ┠Iｴ ﾆヴｷデYヴｷｹが ヮギｷｴﾉYSﾐ┌デｹﾏ ﾆ okolnostem ve prosp[Iｴ ; ┗ ﾐWヮヴﾗゲヮ[Iｴ 
ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ; ┎┗;ｴ┞ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌が H┞ﾉ; ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY ┌ﾉﾗ┥Wﾐ; ヮﾗﾆ┌デ; ┗W ┗┠ジｷ 500.000,- KLが デWS┞ ヮギｷ ゲヮﾗSﾐｹ 
ｴヴ;ﾐｷIｷ ┣=ﾆﾗﾐWﾏ ゲデ;ﾐﾗ┗WﾐYｴﾗ ヴﾗ┣ヮ[デｹ ┌┗WSWﾐYｴﾗ ┗ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ よ Γ ﾗSゲデく ヱ4 ヮｹゲﾏく Hぶ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ヮﾗｴﾗﾐﾐ┠Iｴ 
ｴﾏﾗデ=Iｴが ﾆS┞ ┣; ヮギWゲデ┌ヮWﾆ podle odsデく ヱ ヮｹゲﾏく Hぶ ﾏ└┥W H┠デ ┌ﾉﾗ┥Wﾐ; ヮﾗﾆ┌デ; Sﾗ ヵ 000 ヰヰヰ KLく N; Sヴ┌ｴY 
ゲデヴ;ﾐ[ ┗ジ;ﾆ H┞ﾉ; ヮﾗﾆ┌デ; ┌ﾉﾗ┥Wﾐ; ┗ デ;ﾆﾗ┗Y ┗┠ジｷが ;H┞ H┞ﾉ; ┣ﾐ;デWﾉﾐ= ┗ ﾏ;ﾃWデﾆﾗ┗Y ゲaYギW ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY, tedy byla pro 

ni ﾐｷﾆﾗﾉｷ┗ ┣;ﾐWSH;デWﾉﾐ= ; デｹﾏ ヮﾉﾐｷﾉ; ゲ┗ﾗ┌ ┎ﾉﾗｴ┌が ﾐ; ﾃWSﾐY ゲデヴ;ﾐ[ a┌ﾐﾆIｷ ヮヴW┗Wﾐデｷ┗ﾐｹ ; ┗┠Iｴﾗ┗ﾐﾗ┌ ; ﾐ; Sヴ┌ｴY 
ゲデヴ;ﾐ[ a┌ﾐﾆIｷ ヴWヮヴWゲｷ┗ﾐｹく DﾉW ┌┗=┥Wﾐｹ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ﾗヴｪ=ﾐ┌ ﾃW ゲｴﾗヴ; ┌┗WSWﾐ= ┗┠ジW ヮﾗﾆ┌デ┞ ヮﾉﾐ[ ┗ souladu se 

┣=ﾆﾗﾐWﾏが ┣IWﾉ; ﾗSヮﾗ┗ｹS= ┣=┗;┥ﾐﾗゲデｷ ヮギWゲデ┌ヮﾆ┌ ｷ ┣=ゲ;S[ ヮギｷﾏ[ギWﾐﾗゲデｷ ヮﾗ┌┥ｹ┗;ﾐY ┗W ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ ギｹ┣Wﾐｹく 
 

Sヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ヮギｷ ┌ﾆﾉ=S=ﾐｹ ヮﾗﾆ┌デ┞ postupoval v souladu s ヮヴ=┗ﾐｹﾏｷ ヮギWSヮｷゲ┞が ｴﾗSﾐﾗデｷﾉ ┗ジWIｴﾐ; ┣=ﾆﾗﾐﾐ= 
ﾆヴｷデYヴｷ;が ┗┣;ﾉ ┗ ヮﾗデ;┣ デ;ﾆデY┥ ヴﾗ┣ゲ┌SWﾆ M[ゲデゲﾆYｴﾗ ゲﾗ┌S┌ ┗ Praze ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 10 Ca 250/2003, 

ヮ┌Hﾉｷﾆﾗ┗=ﾐ ヮﾗS Lく ヵヶヰっヲヰヰヵ SHくが NSSが ﾆSW ゲW ﾏ[ゲデゲﾆ┠ ゲﾗ┌S ヮﾗSヴﾗHﾐ[ ┣;H┠┗;ﾉ ┎ﾉﾗｴﾗ┌ ヮﾗゲデｷｴ┌ ┗W ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ 
ギｹ┣Wﾐｹが ヮギｷLWﾏ┥ ┣S└ヴ;┣ﾐｷﾉが ┥W aｷﾐ;ﾐLﾐｹ ヮﾗゲデｷｴ ﾏ┌ゲｹ H┠デ ┣ﾐ;デWﾉﾐ┠ ┗ ﾏ;ﾃWデﾆﾗ┗Y ゲaYギW SWﾉｷﾆ┗Wﾐデ;が デWS┞ H┠デ ヮヴﾗ 
ﾐ[ｴﾗ ﾐｷﾆﾗﾉｷ ┣;ﾐWSH;デWﾉﾐ┠く Pﾗﾆ┌デ;が ﾆデWヴ= H┞ﾉ; ┌ﾉﾗ┥Wﾐ; ﾐ; ゲヮﾗSﾐｹ ｴヴ;ﾐｷIｷ ┣=ﾆﾗﾐﾐYｴﾗ ヴﾗ┣ﾏW┣ｹが ゲW ヮ;ﾆ 
ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ┌ ﾗヴｪ=ﾐ┌ ﾐWﾃW┗ｹ ﾃ;ﾆﾗ W┝IWゲｷ┗ﾐｹが ﾐ┠Hヴ┥ ﾃ;ﾆﾗ ;SWﾆ┗=デﾐｹく 
 

Hﾉ;┗ﾐｹﾏ ┎LWﾉWﾏ ┌ﾉﾗ┥Wﾐｹ ゲ;ﾐﾆIW ┗W aﾗヴﾏ[ ヮﾗﾆ┌デ┞ ﾃW S└ヴ;┣ﾐ[ ┌ヮﾗ┣ﾗヴﾐｷデ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐﾗ┌ ﾐ; ヮﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ SﾗSヴ┥ﾗ┗;デ 
ヮギｷ ゲ┗Y ヮﾗSﾐｷﾆ;デWﾉゲﾆY Lｷﾐﾐﾗゲデｷ ┌ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐｹ ┗WギWﾃﾐﾗヮヴ=┗ﾐｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└. 

 

Pﾗ┗ｷﾐﾐﾗゲデ ┌ﾉﾗ┥ｷデ ﾗH┗ｷﾐ[ﾐY, kter= ギｹ┣Wﾐｹ ┗┞┗ﾗﾉ;ﾉ; ヮﾗヴ┌ジWﾐｹﾏ ゲ┗┠Iｴ ヮヴ=┗ﾐｹch povinnostｹが ﾐ;ｴヴ;Sｷデ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ 
ギｹ┣Wﾐｹ ヮ;┌ジ=ﾉﾐｹ L=ゲデﾆﾗ┌ ﾃW ゲデ;ﾐﾗ┗Wﾐ; ┌ゲデく よ Γヵ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; ﾗ ﾗSヮﾗ┗[Sﾐﾗゲデｷ ┣; ヮギWゲデ┌ヮﾆ┞ ; ギｹ┣Wﾐｹ ﾗ ﾐｷIｴ ┗W 
ゲヮﾗﾃWﾐｹ ゲ ┌ゲデく よ ΑΓ ﾗSゲデく ヵ ゲヮヴ=┗ﾐｹｴﾗ ギ=S┌が ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└く V デﾗﾏデﾗ ギｹ┣Wﾐｹ ﾃW デ;デﾗ ┣=ﾆﾗﾐﾐ= 
ヮﾗSﾏｹﾐﾆ; HW┣ヮﾗIｴ┞H┞ ゲヮﾉﾐ[ﾐ;く V┠ジW ヮ;┌ジ=ﾉﾐｹ L=ゲデﾆ┞ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ギｹ┣Wﾐｹ Lｷﾐｹ ヱヰヰヰが- KL ┗ souladu s ┌ゲデく よ 6 odst. 1 

┗┞ｴﾉ=ジﾆ┞ Lく ヵヲヰっヲヰヰヵ SHくが ﾗ ヴﾗ┣ゲ;ｴ┌ ｴﾗデﾗ┗┠Iｴ ┗┠S;ﾃ└ ; ┌ジﾉYｴﾗ ┗┠S[ﾉﾆ┌が ﾆデWヴY ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ ｴヴ;Sｹ ﾃｷﾐ┠ﾏ 
ﾗゲﾗH=ﾏが ; ﾗ ┗┠ジｷ ヮ;┌ジ=ﾉﾐｹ L=ゲデﾆ┞ ﾐ=ﾆﾉ;S└ ギｹ┣Wﾐｹく  

Z ┗┠ジW ┌┗WSWﾐ┠Iｴ S└┗ﾗS└ ヴﾗ┣ｴﾗSﾉ ゲヮヴ=┗ﾐｹ ﾗヴｪ=ﾐ デ;ﾆが ﾃ;ﾆ ﾃW ┌┗WSWﾐﾗ ┗W ┗┠ヴﾗﾆ┌ デﾗｴﾗデﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ. 
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Pﾗ┌LWﾐｹ  
 

Pヴﾗデｷ デﾗﾏ┌デﾗ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ゲW ﾉ┣W Sﾗ ヱヵ Sﾐ└ ﾗSW SﾐW ﾃWｴﾗ Sﾗヴ┌LWﾐｹ ﾗS┗ﾗﾉ;デ ﾆ ┎ゲデギWSﾐｹﾏ┌ ギWSｷデWﾉｷ ČWゲﾆY 
ﾗHIｴﾗSﾐｹ ｷﾐゲヮWﾆIW ヮヴﾗゲデギWSﾐｷIデ┗ｹﾏ ﾐｹ┥W ヮﾗSWヮゲ;ﾐYｴﾗ ギWSｷデWﾉW ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ┌ Jｷｴﾗﾏﾗヴ;┗ゲﾆYｴﾗ ; )ﾉｹﾐゲﾆYｴﾗ 
ゲW ゲｹSﾉWﾏ ┗ Bヴﾐ[ ふﾆ ┗┠ジW ┌┗WSWﾐY ゲヮｷゲﾗ┗Y ┣ﾐ;LIWぶく T;デﾗ ﾉｴ└デ; ゲW ヮﾗLｹデ= ┗W ゲﾏ┞ゲﾉ┌ ┌ゲデく よ ヴヰ ﾗSゲデく ヱ ┣=ﾆﾗﾐ; 
Lく ヵヰヰっヲヰヰヴ SHくが ゲヮヴ=┗ﾐｹ ギ=Sが ┗W ┣ﾐ[ﾐｹ ヮﾗ┣S[ﾃジｹIｴ ヮギWSヮｷゲ└ ﾗSW SﾐW ﾐ=ゲﾉWS┌ﾃｹIｹｴﾗ ヮﾗ ﾃWｴﾗ Sﾗヴ┌LWﾐｹく 
OS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ﾃWﾐ ヮヴﾗデｷ ﾗS└┗ﾗSﾐ[ﾐｹ ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾃW ﾐWヮギｹヮ┌ゲデﾐYく Nebude-ﾉｷ ヮﾗS=ﾐﾗ ﾗS┗ﾗﾉ=ﾐｹ ┗ ┌┗WSWﾐY ﾉｴ└デ[が 
ゲデ=┗= ゲW ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ヮヴ;┗ﾗﾏﾗIﾐ┠ﾏく NWH┌Sﾗ┌-ﾉｷ ﾐ=ﾆﾉ;S┞ ギｹ┣Wﾐｹ ┣;ヮﾉ;IWﾐ┞ Sﾗ ンヰ Sﾐ└ ﾗSW SﾐWが ﾆS┞ デﾗデﾗ 
ヴﾗ┣ｴﾗSﾐ┌デｹ ﾐ;H┌SW ヮヴ=┗ﾐｹ ﾏﾗIｷが H┌Sﾗ┌ ┗┞ﾏ=ｴ=ﾐ┞ ヮギｹゲﾉ┌ジﾐ┠ﾏ ゲヮヴ=┗ﾐｹﾏ ﾗヴｪ=ﾐWﾏ. 

 

 

 

 

                                                                                                                        

         Mｪヴく K;ヴWﾉ H;┗ﾉｹLWﾆ 

         ギWSｷデWﾉ ｷﾐゲヮWﾆデﾗヴ=デ┌ 



ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE 
 

ústUední inspektorát                       ŠtEpánská 15, Praha 2                                 PSČ 120 00  
 

Č.j.: ČOI 137798/17/O100/3000/17/18/Hl/Št    Dne:  24. 1.2018 
Sp. Zn. ČOI  61896/17/3000 

COI0X00YR7MP 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 

 ÚstUední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl podle ust. § 98 zákona č. 
250/2016 Sb., o odpovEdnosti za pUestupky a Uízení o nich, ve spojení s ust. § 89 zákona č.  
500/2004 Sb., správní Uád, o odvolání: 
 

společnosti Hortim – International spol. s r. o., se sídlem Kšírova 616/242, 619 00 Brno – 

Horní Heršpice, IČO 47915528, podaném proti rozhodnutí Inspektorátu České obchodní 
inspekce Jihomoravského a Zlínského ze dne 25. 9. 2017, č. j. ČOI 118248/17/3000/R/N, 
kterým jí byla uložena pokuta ve výši 500.000,- Kč (slovy: pEt set tisíc korun českých) pro 
porušení ust. § 3 odst. 1 a naplnEní skutkové podstaty pUestupku podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích a o zmEnE nEkterých 
souvisejících zákon], v rozhodném znEní (dále jen „zákon o pohonných hmotách“), a kterým 
jí bylo dále v souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona o pUestupcích ve spojení s ust. § 79 odst. 5 
správního Uádu uloženo uhradit paušální částku náklad] Uízení ve výši 1.000,- Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) ve smyslu ust. § 6 vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových 
výdaj] a ušlého výdElku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky 
náklad] Uízení, v platném znEní, takto: 

 

I. Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní Uád, se napadené 
rozhodnutí mEní takto: 
 

Slova „pokutu ve výši 500.000,- Kč, slovy: pEt set tisíc korun českých“ se nahrazují slovy 
„pokutu ve výši 450.000,- Kč, slovy: čtyUi sta padesát tisíc korun českých“. 
 

II. Ve zbytku se napadené rozhodnutí podle ust. § 90 odst. 5 vEta druhá zákona  
č. 500/2004 Sb., správní Uád, potvrzuje. 
 

Lh]ta k zaplacení uložené pokuty je 30 dn] od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
Úhrada pUedmEtné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB Praha 1, č. ú. 
3754-829011/0710, VS 1104933017, KS 1148 (pUevodním pUíkazem), 1149 (poštovní 
poukázkou). 
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Lh]ta k zaplacení paušální částky náklad] Uízení je 30 dn] od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí. Úhrada pUedmEtné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB 
Praha 1, č. ú. 19-829011/0710, VS 1104933017, KS 0378 (pUevodním pUíkazem), 0379 
(poštovní poukázkou). 
 

Od]vodnEní 
 

Napadené rozhodnutí spolu s podklady a podaným odvoláním bylo odvolacím 
orgánem pUezkoumáno v plném rozsahu a byly shledány d]vody pro snížení uložené pokuty. 

 

Rozhodnutím orgánu prvního stupnE je jmenovaná společnost vinEna z porušení ust. § 
3 odst. 1 a naplnEní skutkové podstaty pUestupku podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o 
pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že dne 20. 3. 2017 na čerpací stanici Hortim, 
Kšírova 616/242, 619 00 Brno – Horní Heršpice, prodávala pohonnou hmotu (BA 95 Super, 
vzorek č. 87/30/17/V), která dle laboratorních zkoušek provedených SGS Czech Republic s. r. 
o., Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10, nevyhovEla zvláštním právním 
pUedpis]m. Na základE inspekční zprávy č. 748/2017 ze dne 22. 3. 2017 bylo zjištEno a 
prokázáno, že pohonná hmota BA 95 Super, vzorek č. 87/30/17/V, nevyhovEla limitním 
hodnotám pUíslušné ČSN EN 228 (2013), a to v ukazatelích: 

 

 destilační zkouška - odpaUené množství pUi 70 °C zjištEná hodnota činila 18,2 
% V/V, zatímco pUíslušná hodnota specifikace pUi zahrnutí nejistoty mEUení dle 
ČSN EN ISO 4259 má činit minimálnE 20,0 % V/V; 
 

 destilační zkouška - odpaUené množství pUi 100 °C zjištEná hodnota činila 33,5 
% V/V, zatímco pUíslušná hodnota specifikace pUi zahrnutí nejistoty mEUení dle 
ČSN EN ISO 4259 má činit minimálnE 44,0 % V/V; 

 

 destilační zkouška - odpaUené množství pUi 150 °C zjištEná hodnota činila 56,5 
% V/V, zatímco pUíslušná hodnota specifikace pUi zahrnutí nejistoty mEUení dle 
ČSN EN ISO 4259 má činit minimálnE 74,0 % V/V; 

 

 konec destilace zjištEná hodnota činila 323,3 °C, zatímco pUíslušná hodnota 
specifikace pUi zahrnutí nejistoty mEUení dle ČSN EN ISO 4259 má činit 
maximálnE 214 °C; 

 

 OČMM-po korekci zjištEná hodnota činila 75,2, zatímco pUíslušná hodnota 
specifikace pUi zahrnutí nejistoty mEUení dle ČSN EN ISO 4259 má činit 
minimálnE 84,5; 

 

 OČVM-po korekci zjištEná hodnota činila 85,1, zatímco pUíslušná hodnota 
specifikace pUi zahrnutí nejistoty mEUení dle ČSN EN ISO 4259 má činit 
minimálnE 94,6. 

 

Na základE tEchto zjištEní, blíže konkretizovaných v rozhodnutí orgánu prvního stupnE 
a ve spise k této vEci, byla jmenované společnosti uložena pokuta ve výši 500.000,- Kč a 
paušální náhrada náklad] Uízení ve výši 1.000,- Kč. 
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Proti rozhodnutí orgánu prvního stupnE podala jmenovaná společnost (dále též 
„odvolatel“) včasné odvolání, ve kterém uvádí, že podává odvolání co do výše uložené 
pokuty. Orgán prvního stupnE stanovil její výši, aniž by náležitE pUihlédl k povaze a 

závažnosti pUestupku a následk]m vytýkaného jednání. Odvolatel považuje výši uložené 
pokuty za nepUimEUenE vysokou a neefektivní z hlediska pravidla „užitečného účinku“. 

 

Odvolatel uvádí, že skutečnost, že je odpovEdnost za daný pUestupek objektivní, 
znamená, že o to vEtší d]raz je kladen na správní orgán, aby se v rámci své diskreční 
pravomoci pUi ukládání výše sankce zabýval možnými pUíčinami a okolnostmi, za jakých 
došlo k porušení pUíslušné právní povinnosti a jejím následk]m. To platí zejména v situaci, 

kdy je pro pUíjemce pohonných hmot omezena možnost zjistit, zda dodaná pohonná hmota 

splOuje požadavky na její jakost a složení stanovené provádEcím pUedpisem, zvláštními 
právními pUedpisy a českými technickými normami, tedy zda se následnE prodejem pohonné 
hmoty nebude dopouštEt protiprávního jednání. 

 

Odvolatel bezprostUednE po zjištEní, že prodávaná pohonná hmota nesplOuje 
požadavky na její jakost, zahájil interní šetUení ke zjištEní pUíčin, které tento nesoulad mohly 
zp]sobit. Interním šetUením došel odvolatel k tomu, že jakost paliva byla ovlivnEna 
kontaminací jiným palivem – motorovou naftou, v pr]bEhu stáčení paliva pracovníky 
dopravce pohonných hmot do skladovací nádrže čerpací stanice Hortim. Dopravce, společnost 
O. G. TRANS s. r. o., se sídlem Lednická 496, 691 43 Hlohovec, IČO 27749631, tyto 
skutečnosti potvrdil a je pUipraven nést d]sledky s tím spojené, včetnE náhrady škody 
společnosti Hortim odpovídající výši udElené pokuty a souvisejících náklad]. 

 

Jedná se o ojedinElý exces, který byl umocnEn tím, že nevyhovující palivo patUí mezi 
pohonné hmoty s absolutnE nejnižším výtočtem a prodejem (motorová nafta a benzín SUPER 
BA 95 – NATURAL 95 vyhovEly jakostním požadavk]m). Vzhledem k zanedbatelnému 
množství naskladOovaného paliva v rozsahu cca 2.000 l stačí k jeho kontaminaci relativnE 
malý podíl cizího prvku, což mElo za následek negativní projev na ukazatele jakosti paliva. 
V pr]bEhu 14 let provozu čerpací stanice se jedná o první správní Uízení pro podezUení ze 
spáchání pUestupku podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách. Šlo o zjevný 
exces, který nebyl úmyslný.  

 

Za období od 12. 1. do 22. 3. 2017 bylo prodáno celkem 1.220 l paliva se sníženou 
kvalitou (motorové nafty bylo prodáno 436.000 l a NATURAL 95 cca 48.000 l). Nadto cca 
400 l bylo odebráno v rámci tzv. vnitropodnikového odbEru do vozidel provozovaných 
odvolatelem. Nekvalitní pohonnou hmotu odebralo pouhých 16 vozidel. Zasažen tak byl 
pouze malý počet spotUebitel], hledisko ochrany spotUebitele ani doba prodeje nepUedstavují 
okolnost, kterou by mEl správní orgán vzít v neprospEch odvolatele. 

 

PUi úvaze o výši pokuty mElo být vzato též to, že o provedeném šetUení na čerpací 
stanici odvolatele informovalo nEkolik médií, a to pUed vydáním pravomocného rozhodnutí o 
vinE. Takový zp]sob medializace je veUejností vnímán negativnE, což pro odvolatele 
pUedstavuje sankci ve formE snížené reputace. Skutečnost, že pUestupek zapUíčinil jiný subjekt, 
se veUejnost zpravidla nedozví. Jak již bylo uvedeno, pokutu bude hradit dopravce, pro 
kterého bude znamenat značné finanční potíže, dopravce nebude schopen pokutu jednorázovE 
uhradit. Pokutu tedy nelze považovat za pUimEUenou. Pokuta by mEla odpovídat pokutám 
ukládaným v obdobných pUípadech, za poslední rok však pokuty udElené v této oblasti 
nepUekročily částku 150.000,- Kč. Odvolatel pUijal opatUení, které by do budoucna mEla 

podstatnE snížit riziko prodeje nejakostních pohonných hmot, odvolatel úplnE ukončil prodej 
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pUedmEtného paliva a posílil kontrolní mechanismy v pr]bEhu stáčení pohonných hmot do 
čerpacích nádrží. 

 

ZávErem odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zmEnil tak, že 
uloženou pokutu pUimEUenE sníží, a to v kontextu skutečností uvádEných v tomto odvolání. 

 

Správnímu orgánu bylo doručeno též podání společnosti O. G. TRANS s. r. o., se 
sídlem Lednická 496, 691 43 Hlohovec, IČO 27749631, která odvolateli dováží pohonné 
hmoty. V podání se uvádí, že šetUením bylo zjištEno, že kvalita pUedmEtné pohonné hmoty 
byla ovlivnEna kontaminací motorovou naftou, a to v pr]bEhu stáčení paliva Uidičem 
společnosti O. G. TRANS s. r. o. do nádrže na čerpací stanici odvolatele. Jmenovaná 
společnost jako dopravce vinu uznala a ponese veškeré náklady s tím spojené, včetnE úhrady 
uložené pokuty. 

 

Společnost si nedovede vysvEtlit, jak k pochybení došlo, ještE se jí nic takového 
nestalo. Společnost nyní častEji kontroluje Uidiče pUi stáčení pohonných hmot u všech 
zákazník], o totéž byli požádáni i zákazníci, dochází i k plombování stáčecího potrubí u všech 
zákazník]. Společnost nechtEla odvolatele ani jeho zákazníky nijak poškodit. Nevyhovující 
produkt byl hned vyčerpán odborným servisem do cisterny společnosti a po dohodE 
s dodavatelem, společností G7 a. s., pUevezen do skladu společnosti Čepro. Součet náklad] 
činí 51.140,12,- Kč.  

 

Pokuta ve výši 500.000,- Kč je pro společnost likvidační, společnost je opravdu malá, 
žádá o snížení pokuty. Pochybení pošpinilo povEst společnosti u českých i zahraničních 
zákazník]. 

 

Po pUezkoumání všech pUedložených písemných materiál] dospEl odvolací orgán k 
závEru, že správní orgán prvního stupnE učinil ve vEci potUebná skutková zjištEní ve smyslu 
ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní Uád, a nepochybil ani pUi právním hodnocení 
pUedmEtné vEci závErem, že se jmenovaná společnost dopustila pUestupku uvedeného ve 

výroku napadeného rozhodnutí, a tento pUestupek jí byl bezpečnE prokázán. Neshledal též 
v pUedchozím Uízení žádnou procesní vadu s dopadem na zákonnost a správnost vydaného 
rozhodnutí. Odvolací orgán však shledal d]vody pro snížení uložené pokuty. 

 

Odvolací orgán uvádí, že je to odvolatel jako prodávající, kdo nese odpovEdnost za 
prodej pohonných hmot splOujících veškeré stanovené požadavky na jejich kvalitu (ust. § 3 
odst. 1 zákona o pohonných hmotách stanovuje: „Pohonné hmoty lze prodávat nebo vydávat, 
pouze pokud splOují požadavky na jejich jakost a složení stanovené provádEcím právním 
pUedpisem, zvláštními právními pUedpisy a českými technickými normami.“). OdpovEdnost za 
daný pUestupek je odpovEdností objektivní, což znamená, že k jeho spáchání postačuje zjištEní 
prodeje nejakostní pohonné hmoty, není tUeba zabývat se mírou zavinEní či tím, jak došlo ke 
vzniku odchylek od limitních hodnot ukazatel] kvality paliva, ke spáchání tohoto pUestupku 
m]že dojít i zcela nezavinEnE. Odvolací orgán poukazuje napU. na rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 9. 2. 2011, č. j. 1 As 112/2010 – 52, ve kterém se uvádí: „ObdobnE, 
jak je tomu u vEtšiny správních delikt] (s výjimkou pUedevším pUestupk]), i v pUípadE správní 
sankce podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pohonných hmotách se jedná o objektivní 
odpovEdnost (odpovEdnost za protiprávní jednání bez podmínky zavinEní). Je tomu tak z 
praktických d]vod]. Zjiš[ování a dokazování zavinEní v situacích, kdy porušení povinností je 
často výsledkem činnosti Uady jednotlivc], tak jak to ostatnE zmiOuje i sama stEžovatelka, by 
totiž bylo velmi obtížné a zdlouhavé. Ve snaze zjednodušit postavení pUíslušných správních 
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orgán] pUi ukládání sankcí podnikatelským subjekt]m je proto právní úprava správních 
delikt] podle zákona o pohonných hmotách založena na objektivní odpovEdnosti (nebo také 
„odpovEdnosti za výsledek“) na rozdíl napU. od odpovEdnosti podle trestního zákona.“  

 

Liberačním d]vodem není ani skutečnost, že pochybil smluvní partner odvolatele, 
nikoli odvolatel sám. Odvolatel neprokázal, že vynaložil veškeré úsilí, které je možné 
požadovat, aby zabránil porušení právní povinnosti, napU. odvolatel neprokázal, že by sám 
činil kroky k ovEUení jakosti jím prodávaných pohonných hmot. K tomuto odvolací orgán 
odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. 6. 2015, č. j. 15 A 
125/2012-45: „Soud má však za to, že žalobce v rámci správního Uízení existenci liberačních 
d]vod] neprokázal. Žalobce odkazuje na rozbor obsažený v pUepravních listech k pUedmEtné 
naftE, ve kterých je uvedeno množství síry odpovídající pUíslušné normE. RovnEž poukázal na 
prohlášení samotného dodavatele společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., že v pUedmEtném 
období mohlo dojít pUi stáčení nafty do cisteren ke kontaminaci nafty látkou, která mohla 
zp]sobit vyšší množství síry v motorové naftE. S ohledem na výše rozebranou objektivní 
odpovEdnost nezbývá soudu než konstatovat, že uvedené skutečnosti nelze považovat za 
liberační d]vody ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, když zjevnE 
nepUedstavují žalobcem vynaložené maximální úsilí k zabránEní porušení povinnosti prodávat 
vyhovující pohonné hmoty. Soud považuje za nutné zd]raznit, že ani v pUípadE, pokud by 
Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu i u dodavatele žalobce ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 
a zjistila by u nEho pochybení, neznamenalo by to zproštEní odpovEdnosti za správní delikt 
v daném pUípadE u žalobce, nebo[ již samotným prodejem nevyhovující pohonné hmoty došlo 
z jeho strany k naplnEní skutkové podstaty pUedmEtného správního deliktu.“ Odvolací orgán 
dodává, že finanční nákladnost ovEUování jakosti prodávaných pohonných hmot neznamená, 
že by tato skutečnost mEla vést k liberaci odvolatele. Správní orgán si je vEdom toho, že je pro 
prodávajícího nesnadné odhalit pUípadnou nejakost pohonné hmoty, nicménE není to 
nemožné. Prodávající pohonných hmot je povinen zajistit, aby prodával pouze pohonné 
hmoty splOující všechny požadavky na jejich jakost. 

 

Zp]sob spáchání pUestupku nebyl hodnocen ani ve prospEch ani v neprospEch 
odvolatele, správní orgán vycházel z toho, že správní delikt byl spáchán z nedbalosti (ke které 
došlo pUi stáčení pohonné hmoty). Pokud by byl prokázán úmysl, byla by uložená pokuta 
mnohem vyšší. Odvolatel si sám vybírá své dodavatele, je to odvolatel jako prodávající, kdo 
musí zajistit prodej pouze kvalitních pohonných hmot. Jak sám odvolatel uvádí, v pUípadE 
pochybení dodavatele po nEm m]že soukromoprávní cestou požadovat náhradu škody. 
Skutečnost, že se jedná o první pochybení odvolatele, byla vzata jako polehčující okolnost již 
orgánem prvního stupnE. 

 

Odvolací orgán má za to, že nízká výtoč dané pohonné hmoty mEla být hodnocena ve 
prospEch odvolatele, za cca 2 mEsíce bylo prodáno celkem 1.220 l dané pohonné hmoty, toto 
množství je tUeba považovat za menší, poškozeno mohlo být pUibližnE 20 zákazník] (za 

pUedpokladu, že do osobního vozidla lze natankovat cca 50 l pohonné hmoty; 400 l dle 

pUedloženého dokladu bylo natankováno do vozidel využívaných odvolatelem, i nekvalitní 
pohonná hmota, kterou odvolatel načerpal do svých vozidel, však mohla mít negativní dopady 
na životní prostUedí – uhlovodíkové emise, zmEna složení výfukových plyn]). Na rozdíl od 
orgánu prvního stupnE spatUuje odvolací orgán v tEchto skutečnostech polehčující okolnost. 
Na druhou stranu dobu trvání protiprávního jednání – od 12. 1. 2017, kdy byl proveden 

poslední závoz dané pohonné hmoty na čerpací stanici odvolatele, do 22. 3. 2017, kdy byl 
vydán zákaz prodeje, považuje odvolací orgán ve shodE s orgánem prvního stupnE za okolnost 
pUitEžující. Nekvalitní pohonná hmota byla prodávána po dobu 69 dn], tuto dobu je tUeba 
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označit jako delší. Odvolací orgán zohlednil ve prospEch odvolatele také skutečnost, že další 
dvE testované pohonné hmoty (NATURAL 95 a motorová nafta), které byly prodávány 
s mnohem vyšší výtočí, splnily všechny požadavky na jejich jakost. 

 

Odvolací orgán nemá za to, že by mElo být pUi ukládání pokuty pUihlíženo k tomu, že 
informace o pUípadu byly zveUejnEny v médiích. Prodávaná pohonná hmota nesplnila 
požadavky hned v šesti ukazatelích, zjištEné odchylky byly ve vEtšinE pUípad] výrazné, riziko 
poškození motor] vozidel tak bylo značné. Odvolací orgán dodává, že správní orgán je ze 
zákona povinen zveUejOovat na svých internetových stránkách pravomocná rozhodnutí ve vEci 
prodeje nekvalitních pohonných hmot (ust. § 7 odst. 4 zákona o pohonných hmotách). 

 

Ve prospEch odvolatele bylo již orgánem prvního stupnE pUihlédnuto k tomu, že 
odvolatel neprodlenE po kontrole provedl opatUení k odstranEní zjištEných nedostatk] a že pUi 
kontrole UádnE spolupracoval. Odvolací orgán zohlednil ve prospEch odvolatele také tvrzení 
odvolatele, že ukončil prodej pUedmEtné pohonné hmoty a že posílil kontrolní mechanismy 
v pr]bEhu stáčení pohonné hmoty do čerpací nádrže. 

 

Pokud jde o porovnání výše uložené pokuty s pokutami ukládanými v obdobných 
pUípadech, odvolací orgán odkazuje napU. na pravomocné rozhodnutí ze dne 6. 3. 2015, č. j. 
ČOI 28314/15/O100/2200/13/15/Hy/Št, kterým byla uložena pokuta ve výši 800.000,- Kč pro 
prodej pohonné hmoty BA 95 Super nesplOující jakostní požadavky v ukazatelích OČMM 

(zjištEno 84,1; 83,0), OČVM (zjištEno 93,9; 92,5) a konec destilace (zjištEno 230,5 °C; 279,3 
°C) pUi dvou kontrolách; na pravomocné rozhodnutí ze dne 27. 2. 2013, č. j. ČOI 
160129/12/O100/1000/12/13/Hy/Št, kterým byla uložena pokuta ve výši 450.000,- Kč pro 
prodej benzínu BA 95 nesplOujícího jakostní požadavky v ukazatelích OČMM (zjištEno 83,9), 

OČVM (zjištEno 92,7) a konec destilace (zjištEno 304,5 °C). Odvolací orgán má za to, že 
pokuta uložená odvolateli se neodchyluje v jeho neprospEch od pokut ukládaných 
v obdobných pUípadech (pohonná hmota BA 95 Super – Optimal 95E nesplOovala jakostní 
požadavky v šesti ukazatelích – zjištEno destilační zkouška - odpaUené množství pUi 70 °C 
18,2 % V/V, pUi 100 °C 33,5 % V/V, pUi 150 °C 56,5 % V/V; konec destilace 323,3 °C; 
OČMM 75,2; OČVM 85,1; zjištEné odchylky jsou výrazné). Pokuty ve výších do 150.000,- 
Kč jsou ukládány v ménE závažných pUípadech, napU. pravomocným rozhodnutím ze dne 9. 5. 
2017, č. j. ČOI 64660/17/2700, byla uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč pro prodej pohonné 
hmoty BA 95 Super nesplOující jakostní požadavky v jednom ukazateli (konec destilace - 

zjištEno 224,2 °C). 

 

Odvolací orgán má za to, že pokuta byla UádnE od]vodnEna, správní orgán se zabýval 
všemi relevantními zákonnými kritérii pro určení výše sankce. Odvolací orgán snížil výši 
uložené pokuty na částku ve výši 450.000,- Kč, nebo[ na rozdíl od orgánu prvního stupnE 
pUihlédl ve prospEch odvolatele k nízké výtoči pUedmEtné pohonné hmoty, k tomu, že 
testované vzorky dalších dvou prodávaných druh] pohonných hmot vyhovEly všem jakostním 
požadavk]m, jako polehčující okolnosti vzal odvolací orgán také skutečnosti, že odvolatel 
pUestal pohonnou hmotu Optimal 95E prodávat a že pUijal opatUení k posílení kontroly pUi 
stáčení pohonných hmot do nádrží na čerpací stanici. Pro výraznEjší snížení uložené pokuty 
neshledal odvolací orgán d]vody. 

 

Co se týče majetkové situace společnosti O. G. TRANS s. r. o., odvolací orgán uvádí, 
že pokuta je ukládána odvolateli, nikoli jmenované společnosti. Pokud nebude uhrazená 
pokuta včas uhrazena, bude vymáhána po odvolateli, nikoli po společnosti O. G. TRANS s. r. 
o., po které m]že odvolatel soukromoprávní cestou vymáhat náhradu zp]sobené škody. 
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Vztahy odvolatele s jeho dodavateli však nejsou pUedmEtem tohoto správního Uízení, jak již 
bylo uvedeno výše, za prodej nejakostních pohonných hmot je odpovEdný odvolatel, nebo[ on 
prodává pohonné hmoty (ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách). Odvolací orgán nemá 
za to, že by s ohledem na rozsah činnosti odvolatele (odvolatel není jen provozovatelem 
čerpací stanice, ale zabývá se též pUepravou, skladováním a dalšími službami v oblasti 

čerstvých potravin – www.hortim.cz) mohla být pokuta ve výši 450.000,- Kč pro nEj 
likvidační ve smyslu usnesení rozšíUeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 
2010, č. j. 1 As 9/2008-133, podle kterého je likvidační pokutou taková pokuta, která je 
zp]sobilá pachateli sama o sobE pUivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit 
podnikatelskou činnost, nebo se v d]sledku takové pokuty m]že stát na dlouhou dobu 
jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení této pokuty, a zároveO je zde reálné 
riziko, že se pachatel (pUíp. i jeho rodina, pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu) na 
základE této pokuty dostane do existenčních potíží. 

 

Z výše uvedených d]vod] rozhodl odvolací orgán tak, jak je shora uvedeno. 
 

Nebudou-li uložená pokuta nebo náhrada náklad] Uízení zaplaceny ve lh]tách shora 
uvedených, budou vymáhány pUíslušným celním úUadem. 

 

Poučení o odvolání 
 

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

 

 

 

Ing. Mojmír Bezecný 

ústUední Ueditel 
České obchodní inspekce 

 

http://www.hortim.cz/

