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ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
úst ední inspektorát
Č.j.:

Št pánská 15, Praha 2

ČOI 137798/17/O100/3000/17/18/Hl/Št

Sp. Zn. ČOI 61896/17/3000
COI0X00YR7MP

PSČ 120 00
Dne: 24. 1.2018

ROZHODNUTÍ
Úst ední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl podle ust. § 98 zákona č.
250/2016 Sb., o odpov dnosti za p estupky a ízení o nich, ve spojení s ust. § 89 zákona č.
500/2004 Sb., správní ád, 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: p t set tisíc korun českých) pro
porušení ust. § 3 odst. 1 a napln ní skutkové podstaty p estupku podle ust. § 9 odst. 1 písm. b)
zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích a o zm n n kterých
souvisejících zákon , v rozhodném zn ní (dále jen „zákon o pohonných hmotách“), a kterým
jí bylo dále v souladu s ust. § 95 odst. 1 zákona o p estupcích ve spojení s ust. § 79 odst. 5
správního ádu uloženo uhradit paušální částku náklad ízení 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 výd lku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky
náklad ízení, v platném zn ní, takto:
I. Podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, se napadené
rozhodnutí m ní takto:
Slova „pokutu ve výši 500.000,- Kč, slovy: p t set tisíc korun českých“ se nahrazují slovy
„pokutu ve výši 450.000,- Kč, slovy: čty i sta padesát tisíc korun českých“.
II. Ve zbytku se napadené rozhodnutí podle ust. § 90 odst. 5 v ta druhá zákona
č. 500/2004 Sb., správní ád, potvrzuje.
Lh ta k zaplacení uložené pokuty je 30 dn od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Úhrada p edm tné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB Praha 1, č. ú.
3754-829011/0710, VS 1104933017, KS 1148 (p evodním p íkazem), 1149 (poštovní
poukázkou).
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Lh ta k zaplacení paušální částky náklad ízení je 30 dn od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Úhrada p edm tné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB
Praha 1, č. ú. 19-829011/0710, VS 1104933017, KS 0378 (p evodním p íkazem), 0379
(poštovní poukázkou).

Od vodn ní
Napadené rozhodnutí spolu s podklady a podaným odvoláním bylo odvolacím
orgánem p ezkoumáno v plném rozsahu a byly shledány d vody pro snížení uložené pokuty.
Rozhodnutím orgánu prvního stupn je jmenovaná společnost vin na z porušení ust. §
3 odst. 1 a napln ní skutkové podstaty p estupku 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, nevyhov la zvláštním právním
p edpis m. Na základ inspekční zprávy č. 748/2017 ze dne 22. 3. 2017 bylo zjišt no a
prokázáno, že pohonná hmota BA 95 Super, vzorek č. 87/30/17/V, nevyhov la limitním
hodnotám p íslušné ČSN EN 228 (2013), a to v ukazatelích:
 destilační zkouška - odpa ené množství p i 70 °C zjišt ná hodnota činila 18,2
% V/V, zatímco p íslušná hodnota specifikace p i zahrnutí nejistoty m ení dle
ČSN EN ISO 4259 má činit minimáln 20,0 % V/V;
 destilační zkouška - odpa ené množství p i 100 °C zjišt ná hodnota činila 33,5
% V/V, zatímco p íslušná hodnota specifikace p i zahrnutí nejistoty m ení dle
ČSN EN ISO 4259 má činit minimáln 44,0 % V/V;
 destilační zkouška - odpa ené množství p i 150 °C zjišt ná hodnota činila 56,5
% V/V, zatímco p íslušná hodnota specifikace p i zahrnutí nejistoty m ení dle
ČSN EN ISO 4259 má činit minimáln 74,0 % V/V;
 konec destilace zjišt ná hodnota činila 323,3 °C, zatímco p íslušná hodnota
specifikace p i zahrnutí nejistoty m ení dle ČSN EN ISO 4259 má činit
maximáln 214 °C;
 OČMM-po korekci zjišt ná hodnota činila 75,2, zatímco p íslušná hodnota
specifikace p i zahrnutí nejistoty m ení dle ČSN EN ISO 4259 má činit
minimáln 84,5;
 OČVM-po korekci zjišt ná hodnota činila 85,1, zatímco p íslušná hodnota
specifikace p i zahrnutí nejistoty m ení dle ČSN EN ISO 4259 má činit
minimáln 94,6.
Na základ t chto zjišt ní, blíže konkretizovaných v rozhodnutí orgánu prvního stupn
a ve spise k této v ci, byla jmenované společnosti uložena pokuta ve výši 500.000,- Kč a
paušální náhrada náklad ízení ve výši 1.000,- Kč.
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Proti rozhodnutí orgánu prvního stupn podala jmenovaná společnost (dále též
„odvolatel“) včasné odvolání, ve kterém uvádí, že podává odvolání co do výše uložené
pokuty. Orgán prvního stupn stanovil její výši, aniž by náležit p ihlédl k povaze a
závažnosti p estupku a následk m vytýkaného jednání. Odvolatel považuje výši uložené
pokuty za nep im en vysokou a neefektivní z hlediska pravidla „užitečného účinku“.
Odvolatel uvádí, že skutečnost, že je odpov dnost za daný p estupek objektivní,
znamená, že o to v tší d raz je kladen na správní orgán, aby se v rámci své diskreční
pravomoci p i ukládání výše sankce zabýval možnými p íčinami a okolnostmi, za jakých
došlo k porušení p íslušné právní povinnosti a jejím následk m. To platí zejména v situaci,
kdy je pro p íjemce pohonných hmot omezena možnost zjistit, zda dodaná pohonná hmota
spl uje požadavky na její jakost a složení stanovené provád cím p edpisem, zvláštními
právními p edpisy a českými technickými normami, tedy zda se následn prodejem pohonné
hmoty nebude dopoušt t protiprávního jednání.
Odvolatel bezprost edn po zjišt ní, že prodávaná pohonná hmota nespl uje
požadavky na její jakost, zahájil interní šet ení ke zjišt ní p íčin, které tento nesoulad mohly
zp sobit. Interním šet ením došel odvolatel k tomu, že jakost paliva byla ovlivn na
kontaminací jiným palivem – motorovou naftou, v pr b hu 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 p ipraven nést d sledky s tím spojené, včetn náhrady škody
společnosti Hortim odpovídající výši ud lené pokuty a souvisejících náklad .
Jedná se o ojedin lý exces, který byl umocn n tím, že nevyhovující palivo pat í mezi
pohonné hmoty s absolutn nejnižším výtočtem a prodejem (motorová nafta a benzín SUPER
BA 95 – NATURAL 95 vyhov ly jakostním požadavk m). Vzhledem k zanedbatelnému
množství nasklad ovaného paliva v rozsahu cca 2.000 l stačí k jeho kontaminaci relativn
malý podíl cizího prvku, což m lo za následek negativní projev na ukazatele jakosti paliva.
V pr b hu 14 let provozu čerpací stanice se jedná o první správní ízení pro podez ení ze
spáchání p estupku 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 odb ru do vozidel provozovaných
odvolatelem. Nekvalitní pohonnou hmotu odebralo pouhých 16 vozidel. Zasažen tak byl
pouze malý počet spot ebitel , hledisko ochrany spot ebitele ani doba prodeje nep edstavují
okolnost, kterou by m l správní orgán vzít v neprosp ch odvolatele.
P i úvaze o výši pokuty m lo být vzato též to, že o provedeném šet ení na čerpací
stanici odvolatele informovalo n kolik médií, a to p ed vydáním pravomocného rozhodnutí o
vin . Takový zp sob medializace je ve ejností vnímán negativn , což pro odvolatele
p edstavuje sankci ve form snížené reputace. Skutečnost, že p estupek zap íčinil jiný subjekt,
se ve ejnost zpravidla nedozví. Jak již bylo uvedeno, pokutu bude hradit dopravce, pro
kterého bude znamenat značné finanční potíže, dopravce nebude schopen pokutu jednorázov
uhradit. Pokutu tedy nelze považovat za p im enou. Pokuta by m la odpovídat pokutám
ukládaným v obdobných p ípadech, za poslední rok však pokuty ud lené v této oblasti
nep ekročily částku 150.000,- Kč. Odvolatel p ijal opat ení, které by do budoucna m la
podstatn snížit riziko prodeje nejakostních pohonných hmot, odvolatel úpln ukončil prodej
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p edm tného paliva a posílil kontrolní mechanismy v pr b hu stáčení pohonných hmot do
čerpacích nádrží.
Záv rem odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zm nil tak, že
uloženou pokutu p im en sníží, a to v kontextu skutečností uvád ných 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 šet ením bylo zjišt no, že kvalita p edm tné pohonné hmoty
byla ovlivn na kontaminací motorovou naftou, a to v pr b hu stáčení paliva idičem
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, včetn úhrady
uložené pokuty.
Společnost si nedovede vysv tlit, jak k pochybení došlo, ješt se jí nic takového
nestalo. Společnost nyní čast ji kontroluje idiče p i stáčení pohonných hmot u všech
zákazník , o totéž byli požádáni i zákazníci, dochází i k plombování stáčecího potrubí u všech
zákazník . Společnost necht la odvolatele ani jeho zákazníky nijak poškodit. Nevyhovující
produkt byl hned vyčerpán odborným servisem do cisterny společnosti a po dohod
s dodavatelem, společností G7 a. s., p evezen 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 pov st společnosti u českých i zahraničních
zákazník .
Po p ezkoumání všech p edložených písemných materiál dosp l odvolací orgán k
záv ru, že správní orgán prvního stupn učinil ve v ci pot ebná skutková zjišt ní ve smyslu
ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní ád, a nepochybil ani p i právním hodnocení
p edm tné v ci záv rem, že se jmenovaná společnost dopustila p estupku uvedeného ve
výroku napadeného rozhodnutí, a tento p estupek jí byl bezpečn prokázán. Neshledal též
v p edchozím ízení 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 odpov dnost za
prodej pohonných hmot spl ujících veškeré stanovené požadavky na jejich kvalitu (ust. § 3
odst. 1 zákona o pohonných hmotách stanovuje: „Pohonné hmoty lze prodávat nebo vydávat,
pouze pokud spl ují požadavky na jejich jakost a složení stanovené provád cím právním
p edpisem, zvláštními právními p edpisy a českými technickými normami.“). Odpov dnost za
daný p estupek je odpov dností objektivní, což znamená, že k jeho spáchání postačuje zjišt ní
prodeje nejakostní pohonné hmoty, není t eba zabývat se mírou zavin ní či tím, jak došlo ke
vzniku odchylek od limitních hodnot ukazatel kvality paliva, ke spáchání tohoto p estupku
m že dojít i zcela nezavin n . Odvolací orgán poukazuje nap . na rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 9. 2. 2011, č. j. 1 As 112/2010 – 52, ve kterém se uvádí: „Obdobn ,
jak je tomu u v tšiny správních delikt (s výjimkou p edevším p estupk ), i v p ípad správní
sankce podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o pohonných hmotách se jedná o objektivní
odpov dnost (odpov dnost za protiprávní jednání bez podmínky zavin ní). Je tomu tak z
praktických d vod . Zjiš ování a dokazování zavin ní v situacích, kdy porušení povinností je
často výsledkem činnosti ady jednotlivc , tak jak to ostatn zmi uje i sama st žovatelka, by
totiž bylo velmi obtížné a zdlouhavé. Ve snaze zjednodušit postavení p íslušných správních
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orgán p i ukládání sankcí podnikatelským subjekt m je proto právní úprava správních
delikt podle zákona o pohonných hmotách založena na objektivní odpov dnosti (nebo také
„odpov dnosti za výsledek“) na rozdíl nap . od odpov dnosti 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, nap . odvolatel neprokázal, že by sám
činil kroky k ov ení 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 ízení existenci liberačních
d vod neprokázal. Žalobce odkazuje na rozbor obsažený v p epravních listech k p edm tné
naft , ve kterých je uvedeno množství síry odpovídající p íslušné norm . Rovn ž poukázal na
prohlášení samotného dodavatele společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., že v p edm tném
období mohlo dojít p i stáčení nafty do cisteren ke kontaminaci nafty látkou, která mohla
zp sobit vyšší množství síry v motorové naft . S ohledem na výše rozebranou objektivní
odpov dnost nezbývá soudu než konstatovat, že uvedené skutečnosti nelze považovat za
liberační d vody ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, když zjevn
nep edstavují žalobcem vynaložené maximální úsilí k zabrán ní porušení povinnosti prodávat
vyhovující pohonné hmoty. Soud považuje za nutné zd raznit, že ani v p ípad , pokud by
Česká obchodní inspekce zahájila kontrolu i u dodavatele žalobce ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
a zjistila by u n ho pochybení, neznamenalo by to zprošt ní odpov dnosti za správní delikt
v daném p ípad u žalobce, nebo již samotným prodejem nevyhovující pohonné hmoty došlo
z jeho strany k napln ní skutkové podstaty p edm tného správního deliktu.“ Odvolací orgán
dodává, že finanční nákladnost ov ování jakosti prodávaných pohonných hmot neznamená,
že by tato skutečnost m la vést k liberaci odvolatele. Správní orgán si je v dom toho, že je pro
prodávajícího nesnadné odhalit p ípadnou nejakost pohonné hmoty, nicmén není to
nemožné. Prodávající pohonných hmot je povinen zajistit, aby prodával pouze pohonné
hmoty spl ující všechny požadavky na jejich jakost.
Zp sob spáchání p estupku nebyl hodnocen ani ve prosp ch ani v neprosp ch
odvolatele, správní orgán vycházel z toho, že správní delikt byl spáchán z nedbalosti (ke které
došlo p i 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 p ípad
pochybení dodavatele po n m m že soukromoprávní cestou požadovat náhradu škody.
Skutečnost, že se jedná o první pochybení odvolatele, byla vzata jako polehčující okolnost již
orgánem prvního stupn .
Odvolací orgán má za to, že nízká výtoč dané pohonné hmoty m la být hodnocena ve
prosp ch odvolatele, za cca 2 m síce bylo prodáno celkem 1.220 l dané pohonné hmoty, toto
množství je t eba považovat za menší, poškozeno mohlo být p ibližn 20 zákazník (za
p edpokladu, že do osobního vozidla lze natankovat cca 50 l pohonné hmoty; 400 l dle
p edloženého dokladu bylo natankováno do vozidel využívaných odvolatelem, i nekvalitní
pohonná hmota, kterou odvolatel načerpal do svých vozidel, však mohla mít negativní dopady
na životní prost edí – uhlovodíkové emise, zm na složení výfukových plyn ). Na rozdíl od
orgánu prvního stupn spat uje odvolací orgán v t chto 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 shod s orgánem prvního stupn za okolnost
p it žující. Nekvalitní pohonná hmota byla prodávána po dobu 69 dn , tuto dobu je t eba
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označit jako delší. Odvolací orgán zohlednil ve prosp ch odvolatele také skutečnost, že další
dv 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 m lo být p i ukládání pokuty p ihlíženo k tomu, že
informace o p ípadu byly zve ejn ny v médiích. Prodávaná pohonná hmota nesplnila
požadavky hned v šesti ukazatelích, zjišt né odchylky byly ve v tšin p ípad výrazné, riziko
poškození motor vozidel tak bylo značné. Odvolací orgán dodává, že správní orgán je ze
zákona povinen zve ej ovat na svých internetových stránkách pravomocná rozhodnutí ve v ci
prodeje nekvalitních pohonných hmot (ust. § 7 odst. 4 zákona o pohonných hmotách).
Ve prosp ch odvolatele bylo již orgánem prvního stupn p ihlédnuto k tomu, že
odvolatel neprodlen po kontrole provedl opat ení k odstran ní zjišt ných nedostatk a že p i
kontrole ádn spolupracoval. Odvolací orgán zohlednil ve prosp ch odvolatele také tvrzení
odvolatele, že ukončil prodej p edm tné pohonné hmoty a že posílil kontrolní mechanismy
v pr b hu stáčení pohonné hmoty do čerpací nádrže.
Pokud jde o porovnání výše uložené pokuty s pokutami ukládanými v obdobných
p ípadech, odvolací orgán odkazuje nap . 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 nespl ující jakostní požadavky v ukazatelích OČMM
(zjišt no 84,1; 83,0), OČVM (zjišt no 93,9; 92,5) a konec destilace (zjišt no 230,5 °C; 279,3
°C) p i 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 nespl ujícího jakostní požadavky v ukazatelích OČMM (zjišt no 83,9),
OČVM (zjišt no 92,7) a konec destilace (zjišt no 304,5 °C). Odvolací orgán má za to, že
pokuta uložená odvolateli se neodchyluje v jeho neprosp ch od pokut ukládaných
v obdobných p ípadech (pohonná hmota BA 95 Super – Optimal 95E nespl ovala jakostní
požadavky v šesti ukazatelích – zjišt no destilační zkouška - odpa ené množství p i 70 °C
18,2 % V/V, p i 100 °C 33,5 % V/V, p i 150 °C 56,5 % V/V; konec destilace 323,3 °C;
OČMM 75,2; OČVM 85,1; zjišt né odchylky jsou výrazné). Pokuty ve výších do 150.000,Kč jsou ukládány v mén závažných p ípadech, nap . 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 nespl ující jakostní požadavky v jednom ukazateli (konec destilace zjišt no 224,2 °C).
Odvolací orgán má za to, že pokuta byla ádn od vodn na, 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 stupn
p ihlédl ve prosp ch odvolatele k nízké výtoči p edm tné pohonné hmoty, k tomu, že
testované vzorky dalších dvou prodávaných druh pohonných hmot vyhov ly všem jakostním
požadavk m, jako polehčující okolnosti vzal odvolací orgán také skutečnosti, že odvolatel
p estal pohonnou hmotu Optimal 95E prodávat a že p ijal opat ení k posílení kontroly p i
stáčení pohonných hmot do nádrží na čerpací stanici. Pro výrazn jší 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 p edm tem tohoto správního ízení, jak již
bylo uvedeno výše, za prodej nejakostních pohonných hmot je odpov dný 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 p epravou, skladováním a dalšími službami v oblasti
čerstvých potravin – www.hortim.cz) mohla být pokuta ve výši 450.000,- Kč pro n j
likvidační ve smyslu usnesení rozší eného 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 sob p ivodit 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 zárove je zde reálné
riziko, že se pachatel (p íp. i jeho rodina, pokud se jedná o podnikající fyzickou osobu) na
základ 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
uvedených, budou vymáhány p íslušným celním ú adem.

ízení zaplaceny ve lh tách shora

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

Ing. Mojmír Bezecný
úst ední editel
České obchodní inspekce

