Česká obchodní inspekce
inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně
třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno
Č.j.:

ČOI 118041/20/3000/R/N

Sp.zn.:

217/30/20

V Brně dne 24. září 2020

ROZHODNUTÍ
Inspektorát České obchodní inspekce Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně jako věcně příslušný podle
ust. § 7 odst. 2 a ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve
znění účinném do 31. 3. 2020 a místně příslušný správní orgán podle ust. § 62 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v rozhodném znění (dále jen „zákon o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich“), rozhodl v řízení zahájeném podle ust. § 90 odst. 1 zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich, ve spojení s ust. § 150 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ust. § 93 a násl. zákona o odpovědnosti za
přestupky a řízení o nich takto:
obviněná:

VILUKO trade s.r.o.

sídlo:

671 77, Branišovice 167
292 61 911

IČO:

zastoupená Mgr. Ladislavem Peterkou, advokátem, Truhlářská 1104/13, 110 00 Praha 1
I.

se uznává vinnou tím, že dne 8. 2. 2020 na čerpací stanici, na adrese Branišovice 167, 671 77
Branišovice, prodávala pohonnou hmotu naftu motorovou, vzorek č. 38/30/20/V, která dle
laboratorních zkoušek provedených SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, U Trati 42,
100 00 Praha 10, nevyhověla zvláštním právním předpisům. Na základě inspekční zprávy č. 337/2020
ze dne 11. 2. 2020, bylo zjištěno a prokázáno, že pohonná hmota nafta motorová, vzorek č.
38/30/20/V, nevyhověla ČSN EN 590+A1:2018 a to v ukazateli „Bod vzplanutí P.M.“, kdy zjištěná
hodnota činila 44,0°C, zatímco příslušná hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN
ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 má činit minimálně 53,0°C, a tím porušila právní povinnost uvedenou
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v ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách a naplnila skutkovou podstatu přestupku ve smyslu
ust. § 9 odst. 1 písm. b) tohoto zákona,
II.

za spáchání výše uvedeného přestupku se obviněné ukládá podle ust. § 9 odst. 14 písm. b) zákona
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů, účinného do 31. 3. 2020, ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich a ust. § 93 a násl. téhož zákona,
pokuta
ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých)

III.

podle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s ust. § 79 odst.
5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č.
520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám,
a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá obviněné
povinnost nahradit náklady řízení
ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Uloženou pokutu je obviněná povinna uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet České obchodní inspekce u ČNB Praha 1, číslo účtu 3754-829011/0710,
VS: VS 1102173020, KS: 1148 (převodním příkazem), 1149 (poštovní poukázkou).
Náklady řízení je obviněná povinna uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
na účet České obchodní inspekce u ČNB Praha 1, číslo účtu 19-829011/0710, VS: VS 1102173020,
KS: 0378 (převodním příkazem), 0379 (poštovní poukázkou).

Odůvodnění
Dle § 2 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se odpovědnost za přestupek posuzuje
podle zákona účinného v době spáchání přestupku; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li
to pro pachatele přestupku (dále jen "pachatel") příznivější.
Zákon o pohonných hmotách byl změněn zákonem č. 48/2020 Sb. s účinností od 1. 4. 2020. Co se týče
změny dotýkající se řešeného případu, došlo k posunu paragrafů zákona o pohonných hmotách
v souvislosti s naplněním skutkové podstaty a uložením pokuty. Obviněná je v daném správním řízení
viněna z porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách. Dle zákona o pohonných hmotách (ve
znění účinném do 31. 3. 2020) porušením této právní povinnosti obviněná naplnila skutkovou podstatu
přestupku ve smyslu ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, za což jí může být uložena dle
ust. § 9 odst. 14 písm. b) citovaného zákona pokuta až do 5 000 000 Kč. Dle zákona o pohonných hmotách
(ve znění účinném od 1. 4. 2020) obviněná naplnila skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ust. § 8 odst.
1 písm. a), za což jí může být dle ust. § 8 odst. 3 písm. b) citovaného zákona uložena pokuta až do 5 000 000
Kč. Správní orgán má za to, že v daném případě jsou obě uvedená znění zákona o pohonných hmotách pro
obviněnou stejná, nezměnil se druh a výměra trestu ani zánik odpovědnosti za přestupky. Správní orgán
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tedy při posuzování věci použil znění zákona o pohonných hmotách (s účinností do 31. 3. 2020), kdy došlo
ke spáchání přestupku.
Dne 8. 2. 2020 provedli inspektoři České obchodní inspekce, inspektorátu Jihomoravského a Zlínského se
sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, kontrolu včetně odběru kontrolních vzorků
pohonných hmot na čerpací stanici, Branišovice 167, 671 77 Branišovice, kterou provozuje obchodní
společnost VILUKO trade s.r.o., IČO 292 61 911. Při kontrole a odběru vzorků byla přítomna vedoucí
provozu
O tomto byl sepsán téhož dne úřední záznam.
Dne 12. 2. 2020 provedli inspektoři České obchodní inspekce, inspektorátu Jihomoravského a Zlínského
se sídlem na třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno, kontrolu na čerpací stanici, Branišovice 167, 671 77
Branišovice. Při kontrole byla přítomna vedoucí provozu
Na provozovně byla
ponechána kopie inspekční zprávy č. 337/2020 ze dne 11. 2. 2020. Kontrolou bylo zjištěno, že po odběru
vzorků dne 8. 2. 2020 nebyl na čerpací stanici proveden nový závoz pohonné hmoty, nafty motorové. Ve
smyslu s ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších
předpisů, byl vydán zákaz prodeje na zbývající zásobu pohonné hmoty, nafty motorové v množství 3.491
litrů, 31,40 Kč/l, v celkové hodnotě 109.617,40 Kč, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních
předpisů. O tomto byl sepsán téhož dne úřední záznam.
Dne 24. 2. 2020 bylo správnímu orgánu od obviněné doručeno písemné vyjádření k provedenému
kontrolnímu odběru vzorku ze dne 8. 2. 2020.
Dne 3. 3. 2020 byl inspektory České obchodní inspekce na pracovišti inspektorátu sepsán protokol o
kontrole. V protokolu o kontrole byla obviněná coby kontrolovaná osoba informována o nevyhovujícím
vzorku pohonné hmoty nafty motorové, vzorek č. 38/30/20/V, odebraného dne 8. 2. 2020 na čerpací
stanici, Branišovice 167, 671 77 Branišovice. Úřední záznam ze dne 8. 2. a 12. 2. 2020, Inspekční zpráva č.
337/2020, Zkušební protokol č. 46240 jsou přílohou Protokolu o kontrole. Protokol o kontrole byl
obviněné doručen prostřednictvím datové schránky dne 7. 3. 2020. Kontrolovaná osoba ke zjištění
uvedenému v protokolu o kontrole podala dne 23. 3. 2020 námitky.
S podanými námitkami se správní orgán vypořádal v rámci vydaného příkazu čj. ČOI 48161/20/3000/P/N
ze dne 8. června 2020.
Kontrolou bylo zjištěno a prokázáno, že dne 8. 2. 2020 na čerpací stanici, na adrese Branišovice 167,
671 77 Branišovice, obviněná prodávala pohonnou hmotu naftu motorovou, vzorek č. 38/30/20/V, která
dle laboratorních zkoušek provedených SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00
Praha 10, nevyhověla zvláštním právním předpisům. Na základě inspekční zprávy č. 337/2020 ze dne
11. 2. 2020, bylo zjištěno a prokázáno, že pohonná hmota nafta motorová, vzorek č. 38/30/20/V,
nevyhověla ČSN EN 590+A1:2018 a to v ukazateli „Bod vzplanutí P.M.“, kdy zjištěná hodnota činila 44,0°C,
zatímco příslušná hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO
4259-2 má činit minimálně 53,0°C.
Prodejem pohonné hmoty, která nesplňovala požadavky zvláštních právních předpisů, porušila obviněná
právní povinnost stanovenou v ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách a tím naplnila
skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
Na základě ust. § 7 odst. 2 písm. a) zákona o pohonných hmotách Česká obchodní inspekce kontroluje
složení a jakost pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, u výrobce, distributora, dovozce, vývozce, a u
provozovatele čerpací stanice, a to i během přepravy, podle zvláštního právního předpisu a sleduje a
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monitoruje složení a jakost pohonných hmot, s výjimkou elektřiny, v souladu s prováděcím právním
předpisem vydaným podle § 3 odst. 4; provádění rozborů je zajišťováno prostřednictvím akreditovaných
osob.
Na základě ust. § 7 odst. 2 písm. b) citovaného zákona Česká obchodní inspekce kontroluje plnění
povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 3 až 5, § 5 odst. 7 písm. a), b), d) a e) a § 6q odst. 1, 4 a 5.
Na základě ust. § 7 odst. 2 písm. c) citovaného zákona Česká obchodní inspekce kontroluje ve spolupráci
s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinností podle § 5 odst. 1 a 6 a § 6q odst. 2
a 3.
Ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách stanoví, že pohonné hmoty, s výjimkou elektřiny, lze
prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím
právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.
Ust. § 3 odst. 4 zákona o pohonných hmotách stanoví, že prováděcí právní předpis stanoví požadavky na
složení a jakost pohonných hmot a způsob sledování a monitorování jejich složení a jakosti.
Ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) citovaného zákona stanoví, že právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné
hmoty podle § 3 odst. 1 tohoto zákona.
Ust. § 9 odst. 14 písm. b) citovaného zákona stanoví, že za přestupek se uloží pokuta do 5 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d), odstavce 4 písm. d).
Dne 8. 6. 2020 byl vydán správním orgánem příkaz čj. ČOI 48161/20/3000/P/N, kterým byla obviněné
uložena pokuta ve výši 100 000 Kč.
Dne 15. 6. 2020 byl správnímu orgánu doručen od právního zástupce obviněné, Mgr. Ladislava Peterky,
advokáta, odpor. Tímto odporem byl příkaz zrušen a v řízení bylo pokračováno. V podaném odporu
obviněná správní orgán požádala, aby ve věci nerozhodoval dříve, než mu bude doručeno vyjádření od
obviněné.
Dne 29. 7. 2020 byla právnímu zástupci obviněné doručena písemnost „Vyrozumění před vydáním
rozhodnutí“ čj. ČOI 87081/20/3000 ze dne 27. 7. 2020.
Dne 29. 7. 2020 byla správnímu orgánu od právního zástupce obviněné doručena písemnost „Stanovisko
k Vyrozumění obviněné před vydáním rozhodnutí“, ve které obviněná správnímu orgánu sděluje, že má
v plánu využít svého práva nahlížet do spisu. Dne 4. 8. 2020 se na inspektorát ČOI dostavil jednatel
společnosti VILUKO trade s.r.o.,
doprovodu svého syna, kde mu bylo umožněno nahlédnout
do spisu. O nehlédnutí do spisu byl vyhotoven úřední záznam a jeden stejnopis byl předán jednateli
společnosti
Dne 13. 8. 2020 správní orgán zaslal na základě vzneseného požadavku při nahlížení do spisu obviněné a
jednateli společnosti
do
a
doklad, obsah
spisu – sběrný arch spisu z předešlého správního řízení vedeného správním orgánem pod čj. ČOI
157919/19/3000, sp. zn. 5/30/20.
Dne 17. 8. 2020 byla správnímu orgánu od právního zástupce obviněné doručena písemnost „Vyjádření
obviněné k věci a k podkladům rozhodnutí“.
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V bodě č. I. – „Úvod“ obviněná uvádí, že zásadně nesouhlasí s tím, že by se dopustila přestupku, resp., že
by na její straně nebyly dány liberační důvody, ani s výší uložené pokuty.
V bodě č. II. „Skutkový stav“ obviněná popisuje skutečnosti související s minulým správním řízením, které
správní orgán vedl pod sp. zn. 5/30/20. Dále obviněná popisuje kroky, které učinila po vydaném příkazu,
kterým byla obviněné uložena pokuta ve výši 200 000 Kč, vyčištění a vysušení nádrže na motorovou naftu,
změna výlučného dodavatele pohonných hmot, přítomnost spolehlivého zaměstnance při jejich stáčení.
Dále obviněná v tomto bodě popisuje kontrolu ČOI na ČS V Branišovicích dne 12. 2. 2020, ukončení
spolupráce s novým dodavatelem pohonných hmot, společností SILMET a uvádí nového dodavatele,
společnost ČEPRO. Dále obviněná uvádí, že v mezidobí ode dne 16. 12. 2019 do dne 8. 2. 2020 nebyl
proveden žádný jiný závoz motorové nafty do nádrže DIESEL 2, než ten od společnosti SILMET ze dne
16. 12. 2019. Dále obviněná uvádí, že dne 12. 2. 2020 odvezla vzorek motorové nafty odebraný z nádrže
DIESEL 2 do laboratoře společnosti ČEPRO k přezkoušení. Dne 14. 2. 2020 bylo ze strany ČEPRA oznámeno,
že dodaný vzorek má skutečně nižší bod vzplanutí, než je vyžadováno technickou normou. Dle mínění
obviněné nelze vyloučit, že všechny případy nálezů nevyhovující motorové nafty v nádrži DIESEL 2 spolu
souvisejí a že se mohlo jednat o akci někoho, kdo má zájem obviněnou poškodit. K této domněnce
obviněnou vedou i zveřejněné reportáže ČT24 ze dne 23. 2. 2020 o prodeji nekvalitní motorové nafty mj.
na ČS Branišovice nebo na sociální síti Facebook. Dále obviněná v tomto bodě uvádí, že dne 14. 2. 2020
iniciovala schůzku se zástupci dodavatele pohonných hmot, společností SILMET. Během této schůzky
jednateli společnosti předala dopis, ve kterém žádala o vysvětlení nekvalitní motorové nafty. Společnost
SILMET svou odpovědnost za nevyhovující motorovou naftu odmítla. V závěru tohoto bodu pak obviněná
uvádí, že vzhledem k negativním dopadům případu do její reputace a aby byl odhalen skutečný viník celé
situace, se rozhodla mj. podat trestní oznámení na neznámého pachatele.
K bodu č. II. „Skutkový stav“ správní orgán uvádí, že obviněná v tomto bodě nerozporuje zjištění správního
orgánu, naopak uvádí skutečnosti, které potvrzují zjištění správního orgánu o prodeji nevyhovující
motorové nafty, viz výše zmiňovaný rozbor vzorku motorové nafty, který si nechala udělat obviněná
v laboratoři ČEPRO. Dále správní orgán uvádí, že pokud má obviněná podezření, že za nekvalitní
motorovou naftu odpovídá její dodavatel, společnost SILMET, která však tuto odpovědnost odmítá, nebo
jí škodu způsobil neznámý pachatel, pak svá práva musí vymáhat soudní cestou.
V bodě č. III. „Podklady rozhodnutí“ obviněná uvádí, že ČOI dosud nemá ve správním spisu k dispozici
dostatek informací k tomu, aby mohla celý případ řádně posoudit. To bude možné teprve na základě
důkazů a tvrzení obsažených v tomto podání. Obviněná je v případě potřeby připravena na výzvu ČOI
předložit ještě další dokumenty, které si ČOI vyžádá. Dále obviněná uvádí, že při kontrole ČOI dne
12. 2. 2020 byl ze strany pracovníka ČOI předložen obviněné k nahlédnutí anonymní podnět, na jehož
základě ČOI v únoru 2020 prováděla kontrolu na ČS Branišovicích. Ve spise se však žádný takový podnět
nenachází. Obviněná žádá, aby ČOI uvedený podnět zařadila do správního spisu a aby obviněné zaslala
kopii, a to do datové schránky právního zástupce obviněné.
K bodu č. III „Podklady rozhodnutí“ správní orgán uvádí, že již shromáždil dostatek informací a podkladů,
aby mohl případ posoudit a ve věci rozhodnout. Pokud obviněná disponuje dalšími důkazními prostředky,
které by měly vliv na rozhodování ve věci, měla možnost je správnímu orgánu doložit. Dále správní orgán
uvádí, že ke své kontrolní činnosti využívá podněty občanů. Dne 3. 2. 2020 byl správnímu orgánu doručen
podnět, který se týkal prodeje nekvalitní pohonné hmoty na ČS v Branišovicích. Tento podnět ČOI využila
ke kontrole mimo jiné i proto, že na zmiňované čerpací stanici byl v nedávné minulosti zjištěn prodej
pohonné hmoty, která nesplňovala požadavky právních předpisů (vydaný příkaz čj. 4570/20/3000/P/N).
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Podnět není součástí spisu a nemá vliv na rozhodování ve věci. Dle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, neposkytne povinný subjekt
informaci, pokud informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní,
dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle
kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je pře zveřejněním nebo
zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů
vznikly jeho činností. Na základě výše uvedeného ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím
správní orgán nemůže obviněné, ohledně podání informací týkající se daného podnětu, vyhovět.
V bodě č. IV. „Pravděpodobná příčina nízkého bodu vzplanutí motorové nafty“ obviněná uvádí, že
nejpravděpodobnějším vysvětlením nízkého bodu vzplanutí odebrané motorové nafty je příměs benzínu.
Po prvním odhalení nevyhovující motorové nafty se žádná z dodavatelských společností k problému
neznala, proto obviněná přistoupila k úplnému vyčištění nádrže DIESEL 2 a ke snížení počtu dodavatelů
pohonných hmot na jediného, kterým byla společnost SILMET. Hned po dalším závozu motorové nafty se
však problém znovu opakoval. Z toho obviněná dovozuje, že i v prvním případě souvisel problém
s dodávkou motorové nafty od společnosti SILMET. Jelikož je benzín dražší než motorová nafta, je
vyloučeno, že by jej do nádrže přimíchávala sama obviněná. Obviněná taktéž vylučuje, že by ke
kontaminaci motorové nafty došlo na ČS v Branišovicích v podzemním potrubí vedoucím z nádrže
k výdejním stojanům. Obviněná dále uvádí, že je prakticky jisté, že znehodnocená motorová nafta již byla
dodána společností SILMET při závozu dne 16. 12. 2019. Pokud nebyla motorová nafta kontaminována
benzínem již v cisterně společnosti SILMET, tak ke kontaminaci mohlo dojít jedině při stáčení motorové
nafty do nádrže DIESEL 2. Dále obviněná odkazuje na webové stránky www.kverulant.org, kde v článku
s názvem „50 míst, kde je lepší netankovat“ je uveden mj. seznam příčin závad pohonných hmot. Dle
obviněné není vyloučena ani možnost úmyslné kontaminace motorové nafty benzínem, což by mohlo
souviset např. s tvrdým konkurenčním bojem v oblasti provozování benzínových čerpacích stanic.
K bodu č. IV. „Pravděpodobná příčina nízkého bodu vzplanutí motorové nafty“ správní orgán uvádí, že
odpovědnost obviněné za přestupek (prodej pohonné hmoty, která nesplňuje požadavky zvláštních
právních předpisů) je objektivní odpovědností, tzn., že správní orgán nezkoumá zavinění, což potvrdil i
rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. července 2010 sp. zn. 7Ca 215/2008-31-34, citace:
„Odpovědnost za kvalitu prodávaných paliv a tedy i za porušení povinnosti prodávat paliva v požadované
jakosti nese zásadně prodejce.“. Objektivní odpovědnost je tu dána z praktických důvodů.
Nejvyšší správní soud v rozsudku 5 As 183/2016 ze dne 9. 2. 2011, č. j. 1 As 112/2010 - 52, uvedl „ Zjišťování
a dokazování zavinění v situacích, kdy porušení povinností je často výsledkem činnosti řady jednotlivců tak,
jak to ostatně zmiňuje i sama stěžovatelka, by totiž bylo velmi obtížné a zdlouhavé. Ve snaze zjednodušit
postavení příslušných správních orgánů při ukládání sankcí podnikatelským subjektům je proto právní
úprava správních deliktů podle zákona o pohonných hmotách založena na objektivní odpovědnosti (nebo
také ‚odpovědnosti za výsledek‘) na rozdíl např. od odpovědnosti podle trestního zákona. […] Obligatorním
znakem skutkové podstaty správního deliktu právnické osoby tedy není zavinění. K vyvození odpovědnosti
postačuje samotný fakt porušení nebo nesplnění povinností stanovených zákonem nebo uložených na
jejich základě. […] Této odpovědnosti se subjekt nemůže zprostit odkazem na smluvní ujednání či odkazem
na porušení povinnosti ze strany smluvního partnera.“.
Odpovědnost za přestupek dle § 9 odst. 1 zákona o pohonných hmotách je odpovědností objektivní, jež
nevyžaduje prokázání zavinění. Skutková podstata přestupku byla tedy naplněna tím, že obviněná
prodávala pohonnou hmotu, která nesplňovala podmínky stanovené v § 3 odst. 1 zákona o pohonných
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hmotách. Obviněná se nemůže zprostit odpovědnosti tím, že uvede, že špatné pohonné hmoty ji dodal
její obchodní partner, společnost SILMET.
V bodě č. V. „Objektivní odpovědnost a liberační důvody“ obviněná uvádí, že opatření zachovávaná na ČS
v Branišovicích představují liberační důvody dle ust. § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách a ČOI je
povinna se všemi těmito liberačními důvody dostatečně zabývat. Obviněná dále pro průhlednost shrnuje
opatření, která zavedla dlouho před tím, než ČOI dne 20. 11. 2019 na ČS v Branišovicích provedla první
odběr vzorku motorové nafty: Výběr spolehlivých dodavatelů, označení nádrží, jejich zabezpečení a
zpřístupnění pouze oprávněným osobám, zabezpečení nádrží víkem a bezpečnostním zámkem, verifikace
dopravce, který pohonné hmoty obviněné dodává a stáčí, kamerový systém, způsob objednávání každé
dodávky pohonných hmot. Dále obviněná uvádí, že počátkem prosince 2019 zpřísnila svá bezpečnostní
opatření (vyčištění a vysušení nádrže na motorovou naftu DIESEL 2, výběr jediného výlučného dodavatele
– SILMET, přítomnost pracovníka obviněné při každém návozu pohonných hmot). Dále obviněná uvádí, že
poté, co se přes všechna opatření v únoru 2020 znovu v nádrži DIESEL 2 objevila nevyhovující nafta,
ukončila spolupráci i se společností SILMET a nadále již odebírá pohonné hmoty výhradně jen od
společnosti ČEPRO a.s. bez prostředníka, která pohonné hmoty přímo sama zaváží. Obviněná dále uvádí,
že popsaná technická a organizační opatření jdou nad rámec běžné obchodní praxe uplatňované na trhu
veřejného prodeje pohonných hmot.
K bodu č. V. „Objektivní odpovědnost a liberační důvody“ správní orgán v prvé řadě uvádí, že pojem
liberace dříve v zákonu o pohonných hmotách a nyní v zákoně o přestupcích je obsahově totožný, viz § 21
zákona o přestupcích „Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila“. Takto úzce vymezený liberační důvod z přísné
objektivní odpovědnosti odpovídá závažnosti případných následků porušení povinností podnikatelů a
nasvědčuje tomu, že zprostit se odpovědnosti za přestupek dle zákona o pohonných hmotách by mělo být
spíše výjimečné. Je věcí podnikatele, aby při své podnikatelské činnosti nastavil poměry tak, aby mu
umožňovaly plnit jeho právní povinnosti, a to i tehdy, jednají-li za něj jeho pracovníci nebo dodávají-li mu
plnění třetí osoby. Odpovědnosti není možné se zprostit pouhým poukazem na to, že protiprávní jednání
zavinila třetí osoba.
Podmínkami liberace se zabýval taktéž Nejvyšší správní soud např. v rozsudku ze dne 1. 9. 2016, č. j. 10 As
167/2015 - 35, přičemž vycházel z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2014, č. j. 4 As
123/2014- 33, a uvedl, že „důkazní břemeno ohledně liberačních důvodů spočívá na obviněném, nikoliv na
správním orgánu; pro naplnění liberačního důvodu přitom nepostačuje pouhé spolehnutí se na kontrolu
prováděnou dodavatelem; na uvedeném nic nemění skutečnost, že žádný právní předpis nestanoví
prodejcům pohonných hmot provádět kontroly; roli nehrají ani případné náklady vyžadované pro
provádění kontrol za účelem vynaložení „veškerého úsilí“ požadovaného zákonem; přičemž provozovatelé
čerpacích stanic mají možnost volby, jaká opatření mají provést k zamezení prodeje závadných pohonných
hmot.“….„pokud provozovatel čerpací stanice chce využít liberační důvod dle § 10 odst. 1 zákona č.
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, musí prokázat, že provedl
technicky možná opatření způsobilá účinně zabránit porušování zákona (zde prodej pohonných hmot
nevyhovujících požadavkům uvedeným v § 3 odst. 1 cit. zák.). Nepostačí poukaz provozovatele na to, že
tato technicky možná opatření po něm nebylo možno spravedlivě požadovat, protože by jejich provádění
nebylo ekonomické.“.
Objektivní odpovědnosti za uvedený přestupek se obviněná mohla zprostit při splnění podmínky
stanovené § 21 zákona o přestupcích, a to prokázáním, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možné
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požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. Obviněná se mohla vyvarovat prodeje závadné pohonné
hmoty, pokud by učinila vhodná preventivní či kontrolní opatření. Neobstojí ani tvrzení obviněné o
nesmírně vysokých a zbytečných nákladech v případě provádění vlastních rozborů, neboť s ohledem na
výše citované závěry soudu o podmínkách liberace tato skutečnost nehraje roli a není brána v úvahu při
posuzování naplnění podmínek liberace dle § 21 zákona o přestupcích.
Pokud se obviněná snaží využít liberační důvod, musí tedy prokázat, že provedla technicky možná opatření
způsobilá účinně zabránit porušování zákona. Skutečnosti, které obviněná uvádí ve vyjádření (výběr
spolehlivých dodavatelů, označení nádrží, jejich zabezpečení a zpřístupnění pouze oprávněným osobám,
zabezpečení nádrží víkem a bezpečnostním zámkem, verifikace dopravce, který pohonné hmoty obviněné
dodává a stáčí, kamerový systém, způsob objednávání každé dodávky pohonných hmot) ani zpřísněná
bezpečnostní opatření (vyčištění a vysušení nádrže na motorovou naftu DIESEL 2, výběr jediného
výlučného dodavatele – SILMET, přítomnost pracovníka obviněné při každém návozu pohonných hmot)
nelze považovat za veškeré úsilí, které lze po obviněné požadovat, aby zabránila protiprávnímu jednání.
Správní orgán nesouhlasí s obviněnou, že tato popsaná technická a organizační opatření jdou nad rámec
běžné obchodní praxe uplatňována na trhu veřejného prodeje pohonných hmot. Dle správního orgánu se
jedná o základní požadavky k zabezpečení řádného provozu čerpací stanice. Tato opatření nemohou
obviněnou zcela zprostit odpovědnosti za daný přestupek a ani nedokládají, že by obviněná měla
nastaveny kontrolní mechanismy, jimiž by kontrolovala kvalitu pohonných hmot i poté, kdy byly pohonné
hmoty dopraveny na její čerpací stanici a zde stočeny, např. provádění vlastních kontrolních rozborů. Za
prodej pohonných hmot, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, je odpovědná obviněná, a ne
její obchodní partneři, kteří jí dodali tyto pohonné hmoty. Případnou škodu pak může obviněná vymáhat
po svých dodavatelích na základě uzavřených obchodních smluv. Pokud obviněná podniká v obchodu s
pohonnými hmotami, je stejně jako ostatní obchodníci s jakýmkoli zbožím odpovědná za kvalitu
dodávaného zboží a bylo na ní, aby si v rámci svých soukromých obchodních vztahů ověřila svého
dodavatele pohonných hmot.
Na základě výše uvedeného správní orgán shledal, že nebyl naplněn liberační důvod upravený v ust. § 10
odst. 1 zákona o pohonných hmotách, či v ust. § 21 zákona o přestupcích.
V bodě č. VI. „Výše pokuty a polehčující okolnosti“ obviněná uvádí, že s ohledem na existenci liberačních
důvodů je přesvědčena, že by vůbec neměla být uznána vinnou z přestupku, a že by jí neměla být uložena
žádná pokuta. Pokud by ČOI přesto dospěla k opačnému závěru, je přesvědčena, že by ji měla být uložena
pokuta maximálně v řádu nižších desítek tisíc korun. Dále obviněná uvádí, že nafta testovaná ze strany ČOI
byla nevyhovující již v okamžiku, kdy jí byla dodána. Je proto nemravné, aby měla nést negativní důsledky
v podobě nepřiměřeně vysoké pokuty, přestože se ničeho nedopustila a sama je obětí. Dále obviněná
uvádí, že by se ČOI měla vzít v potaz za polehčující okolnosti veškerá opatření, která obviněná zachovává,
aby minimalizovala riziko dodávky nevyhovujících pohonných hmot. Obviněná dále uvádí, že neví, co víc
by měla ještě dělat, aby předešla kontaminaci motorové nafty benzínem. Teoreticky přicházejí v úvahu
dvě opatření, ani jedno z nich však v praxi není realizovatelné a neprovádí je žádná ČS v celé České
republice (před stočením pohonné hmoty z cisterny do nádrže odebrat kontrolní vzorek, ten nechat
otestovat v akreditované laboratoři a po obdržení kladného výsledku nechat z cisterny stočit pohonné
hmoty, další opatření, po stočení pohonné hmoty do nádrže provést potřebný přetoč, poté odebrat na
výdejním stojanu kontrolní vzorek, výdejní stojan pak uzavřít, nechat vzorek otestovat v akreditované
laboratoři a po obdržení kladného výsledku zprovoznit výdejní stojan). K tomuto obviněná uvádí, že po
provozovatelích ČS nelze spravedlivě požadovat, aby prováděli některé z právě popsaných opatření, a to
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z časových důvodů a vysokých nákladů, které obviněná popisuje u těchto opatření. Dále obviněná uvádí,
že ČOI za přestupek dle § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách běžně uděluje pokuty v rozmezí
od 30 000 Kč do 90 000 Kč (pod čarou cituje daná rozhodnutí ČOI). Obviněná je přesvědčena, že vzhledem
k okolnostem jejího případu není dán důvod, proč by ji měla být ukládána vyšší pokuta. Dále obviněná
uvádí, že s ohledem na skutkové okolnosti nelze považovat za přitěžující okolnost fakt, že jde o druhý
přestupek obviněné. Obviněná dále upozorňuje ČOI, že ve zrušeném příkazu uvedla ČOI v následcích
vytýkaného přestupku, že se mohou týkat několika desítek zákazníků, když dne 8. 2. 2020 byl stav nádrže
10 936 litrů a dne 12. 2. 2020 už jen 3 491 litrů. Tyto informace jsou však dle obviněné mylné. Dne
8. 2. 2020 bylo 10.936 litrů v nádrži DIESEL 1. V nádrži DIESEL 2 bylo toho dne jen 3896 litrů, v mezidobí
se tedy prodalo jen 405 litrů. Obviněná dále uvádí, že je povinnost správního orgánu přihlédnout
k možnému likvidačnímu charakteru ukládané pokuty. Obviněné již byla uložena příkazem čj. ČOI
4570/20/3000/P/N ze dne 13. 1. 2020 pokuta ve výši 200 000 Kč. Ta přitom sama o sobě převyšuje roční
zisk obviněné. Tato skutečnost sama o sobě svědčí o likvidačním charakteru udělené pokuty. Fakt, že již
tato dřívější pokuta by pro obviněnou mohla být likvidační, potvrdil též příslušný celní úřad, který z tohoto
důvodu obviněné povolil rozložení úhrady pokuty do 20 měsíčních splátek. Z tohoto důvodu by uložení
další vysoké pokuty mohlo být pro obviněnou fatální. Dále obviněná uvádí, že vzhledem k medializaci
celého případu navíc došlo k závažnému poškození dobrého jména obviněné a v důsledku odlivu
zákazníků tak obviněná utrpěla škodu v podobě ušlého zisku, která dále narůstá. Oproti období prosinec
2018 – únor 2019 poklesly tržby obviněné v období prosinec 2019 – únor 2020 o cca 25 až 30 %. V důsledku
současného ochromení hospodářského života celé země v důsledku pandemie viru SARS-CoV-2 je navíc
riziko likvidačního dopadu pokuty mnohonásobně vyšší. V současné době obviněná pociťuje další
významný odliv zákazníků a propad tržeb.
K bodu č. VI. „Výše pokuty a polehčující okolnosti“ správní orgán uvádí, že je přesvědčen, jak již uvedl výše,
že v tomto případě neexistují liberační důvody, které by obviněnou zbavily odpovědnosti za protiprávní
jednání. Obviněná se snaží přesvědčit správní orgán, že motorová nafta testovaná ze strany ČOI byla
nevyhovující již v okamžiku, kdy ji byla dodána, přestože odpovědnost za nevyhovující motorovou naftu
dodavatel, společnost SILMET odmítla. Správní orgán již vysvětlil, kdo nese odpovědnost za prodej
pohonné hmoty na ČS, a z jakého důvodu správní orgán nezkoumá zavinění. V případě, že by obviněná
správnímu orgánu doložila relevantní důkazy, které by prokazovaly, že nekvalitní motorovou naftu ji dodal
její obchodní partner, společnost SILMET, stále by byla dle zákona o pohonných hmotách odpovědná za
prodej nekvalitní motorové nafty, nicméně tato skutečnost by byla správním orgán vzata v potaz při
stanovení výše sankce.
Dále správní orgán uvádí, že ve zrušeném příkazu zohlednil ve prospěch obviněné skutečnosti, opatření,
které obviněná učinila před kontrolním odběrem vzorků PHM dne 8. 2. 2020 „volba výhradního
dodavatele pohonných hmot (SILMET Příbram a.s.), účast zástupce obviněné při každém stáčení
pohonných hmot, úschova a manipulace klíčů od víka stáčecí šachty a vyčištění nádrže DIESEL 2“, a která
zohlední i v tomto rozhodnutí.
K námitce obviněné, že po provozovatelích ČS nelze spravedlivě požadovat, aby prováděli opatření, které
obviněná ve vyjádření popisuje, se správní orgán odkazuje na odůvodnění rozsudku Městského soudu
v Praze čj. 9 A 39/2011-44 ze dne 18. 6. 2014, cit.: Soud na tomto místě pro úplnost dodává, že si dovede
představit řadu preventivních opatření, jejichž provedením může prodejce pohonných hmot předcházet
porušení právní povinnosti stanovené v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, ať již je to provedení
rozboru vzorků odebraných z každé dodávky pohonných hmot ještě před jejich uvedením do prodeje za
Stránka 9 z 22

účelem ověření jejich kvality, nebo striktní požadavek na předložení výsledků těchto rozborů vůči smluvním
dodavatelům pohonných hmot a dále na výše citovaný rozsudek NSS č. j. 4 As 123/2014- 33.
Dále správní orgán uvádí, že zjištěné hodnoty bodu vzplanutí uvedené v rozhodnutích, na které obviněná
upozorňuje ve svém vyjádření v souvislosti se zásadou legitimního očekávání, byly nižší (v rozmezí od
45,5°C do 52,0°C), než v tomto projednávaném případě (44,0°C), a dále ve všech případech se delikvent
dopustil totožného protiprávního jednání poprvé, až na jeden případ (rozhodnutí čj. ČOI 94035/18/1000
ze dne 24. 7. 2018). Vzhledem k těmto skutečnostem byla uložena pokuta nižší. Při posuzování toho, zda
v této projednávané věci byla ze strany orgánu prvního stupně dodržena zásada legitimního očekávání
vyjádřená v ust. § 2 odst. 4 správního řádu, je třeba zohlednit i jiná rozhodnutí ČOI ve skutkově shodných
věcech, která jsou rovněž dostupná na internetových stránkách, ze kterých obviněná své příklady čerpala.
Např. v rozhodnutí čj. ČOI 75338/17/3000/R/N ze dne 5. 6. 2017 byla za skutkově totožný delikt uložena
pokuta ve výši 100 000 Kč (zjištěná odchylka v bodě vzplanutí přitom v tomto případě byla ještě nižší 49,0°C). Z uvedeného je zřejmé, že pokuta 100 000 Kč uložená v tomto projednávaném případě tedy
nikterak nevybočuje z rozhodovací praxe ČOI.
K námitce obviněné, že nelze považovat za přitěžující okolnost fakt, že jde o druhý přestupek obviněné,
správní orgán odkazuje na níže uvedené rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2011 (4 As
33/2010-103), ve kterém odvolací správní orgán vysvětlil toto kritérium.
Dále správní orgán uvádí, že z podkladů, které jsou součástí spisu vedeného pod sp. zn. 217/30/20
skutečně vyplývá, že dne 8. 2. 2020 bylo v nádrži DIESEL 2 namísto 10 936 litrů motorové nafty pouze
3 896 litrů. Po odběru vzorků dne 8. 2. 2020 nebyl na ČS proveden nový závoz nafty motorové. Dne
12. 2. 2020 byl inspektory na zbývající zásobu motorové nafty tj. 3 491 litrů vydán zákaz prodeje.
V inkriminovaném období bylo tedy prodáno jen 405 litrů. Tzn., že následek protiprávního jednání se tak
mohl týkat méně zákazníků, než je uvedeno ve zrušeném příkazu (několik desítek). Na základě této nové
skutečnosti se správní orgán rozhodl přehodnotit toto kritérium a snížit pokutu.
Pokud jde o námitku obviněné, že by měl správní orgán přihlédnout k jejím majetkovým poměrům, správní
orgán uvádí, že majetkové poměry nepředstavují zákonné kritérium pro určení výše sankce. Správní orgán
se jimi proto musí zabývat pouze v případě, kdyby vzhledem k výši pokuty měla pro obviněnou likvidační
dopad (usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, čj. 1 As 9/2008-133).
V posuzovaném případě vzhledem k povaze činnosti obviněné – obviněná je právnická osoba provozující
čerpací stanici, nemá správní orgán za to, že by pokuta ve výši 100 000 Kč mohla být pro obviněnou
likvidační ve smyslu výše citovaného usnesení rozšířeného senátu NSS, podle kterého se „likvidační
pokutou rozumí taková pokuta, která je způsobilá pachateli zcela sama o sobě přivodit platební
neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost nebo se v důsledku takové pokuty může stát na
dlouhou dobu jediným smyslem jeho podnikatelské činnosti splácení této pokuty a zároveň je zde reálné
riziko, že se pachatel, příp. jeho rodina, na základě této pokuty dostane do existenčních potíží“. Správní
orgán uvádí, že obviněná pouze obecně uvádí, že jí byla příkazem čj. ČOI 4570/20/3000/P/N ze dne
13. 1. 2020 uložena pokuta ve výši 200 000 Kč, která převyšuje její roční zisk, aniž by k tomu doložila
relevantní podklady. Správní orgán uvádí, že určité negativní důsledky pokuty za spáchání přestupku jsou
předpokládané, bez nich by nemohlo dojít k naplnění zejména preventivního účinku sankce. Zisk na dané
ČS nepředstavuje kritérium rozhodné pro posouzení, zda by uložená pokuta mohla být pro obviněnou
likvidační, jedná se spíše o hledisko míry úspěšnosti podnikání. Majetkovou situaci obviněné je třeba
posuzovat v celku, a ne podle jednoho ukazatele (dosaženého zisku na provozovně). Pro posouzení
likvidačního charakteru pokuty je podstatné to, zda obviněná i přes uložení pokuty je schopna hradit běžné
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provozní náklady. Z veřejně dostupných informačních zdrojů bylo zjištěno, že obviněná jako obchodní
společnost vedle prodeje pohonných hmot provozuje i další živnost, je plátcem daně z přidané hodnoty a
není v insolvenci. Správní orgán má za to, že uložená pokuta ve výši 100 000 Kč nemá likvidační charakter.
V případě, že obviněná nebude moci pokutu zaplatit jednorázově, může požádat správní orgán o povolení
úhrady pokuty ve splátkách, jako tomu bylo u předchozí pokuty. Dále správní orgán uvádí, že při stanovení
výše sankce v tomto rozhodnutí bude správním orgánem zohledněna ve prospěch obviněné i situace
související s pandemií viru COVID – 19, jako tomu bylo ve zrušeném příkazu.
Sledování a monitoring složení a jakosti prodávaných pohonných hmot a následný rozbor zajišťovaný
akreditovanou osobou je jedním z předpokladů ochrany spotřebitele a současně znamená omezení rizik
nebo způsobení majetkové újmy.
Správní orgán má za prokázané, že postupoval ve smyslu ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v
rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonů s požadavky uvedenými v ust. § 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Při určení výměry pokuty bylo přihlédnuto ke všem relevantním kritériím pro určení výše trestu danými
ust. § 37 a násl. zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména k povaze a závažnosti
přestupku, k významu právem chráněného zájmu, ke způsobu spáchání přestupku a jeho následkům a k
okolnostem, za nichž byl spáchán; dále k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem. Závažnost přestupku
vyjádřil správní orgán výší uložené pokuty.
Správní orgán uvádí, že smyslem přijetí zákona o pohonných hmotách je chránit zákazníka před prodejem
nekvalitních pohonných hmot. Zákazník očekává kvalitní výrobek zaručující jeho spokojenost, je však zcela
odkázán na solidnost firmy a prakticky není schopen se bránit, neboť nemá možnost jakost pohonných
hmot zkontrolovat. Pokud prodávající prodá nekvalitní výrobek, poškozuje tím zákazníka, neboť krátí jeho
právo na výrobky prodávané v závazně stanovené jakosti.
Nejprve se správní orgán zabýval způsobem spáchání přestupku. Nedodržení parametru v bodu vzplanutí
má dle odborných studií několik příčin. Jako nejčastější příčina nedodržení bodu vzplanutí se obecně uvádí
kontaminace motorové nafty automobilovým benzínem při přepravě cisternami, u nichž se střídá
přepravované médium (pohonná hmota), za předpokladu, že parametry původní motorové nafty vyhovují
požadavkům příslušné normy. Ke kontaminaci však může také docházet např. i při dopravě paliv
produktovodem nebo při skladování.
Z důvodu, že ke spáchání přestupku mohlo dojít způsobem, který nastínil správní orgán v úvodu hodnocení
tohoto kritéria a je typický pro tento druh protiprávního jednání (technologická nekázeň), neshledal
správní orgán takové skutečnosti, které by v souvislosti se způsobem spáchání přestupku v souvislosti s
prodejem motorové nafty, vzal ve prospěch obviněné nebo k její tíži.
V závěru hodnocení tohoto zákonného kritéria správní orgán konstatuje a připouští, že při přejímce zboží
(PHM) je omezená možnost obviněné zjistit skutečnost, zda dodaná PHM splňuje požadavky na jejich
jakost a složení stanovené prováděcím předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými
normami, tedy zda se následně prodejem nebude dopouštět protiprávního jednání, avšak to ji nezbavuje
objektivní odpovědnosti. Je pouze na obviněné, aby si zajistila takový zdroj dodávek PHM, který by
následně minimalizoval riziko jejího případného protiprávního jednání, či zajistila příslušná opatření.
Dále se správní orgán zabýval následkem protiprávního jednání.
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Bod vzplanutí je typický ukazatel požární bezpečnosti, resp. snížený bod vzplanutí snižuje požární
bezpečnost při manipulaci s motorovou naftou, což se v daném případě dotýká i zákazníka při tankování.
Tato bezpečnost se významně zhoršuje se snižující se teplotou bodu vzplanutí. Pokles bodu vzplanutí má
tedy především vliv na bezpečnostní parametry při manipulaci a skladování, zatímco chování paliva při
spalování se prakticky nemění. Na druhé straně však vyšší koncentrace benzínu v motorové naftě snižuje
mazací schopnost paliva a zvyšuje tak opotřebování vstřikovacích systémů. Snížený bod vzplanutí tak
signalizuje, že může mít nafta sníženou mazivost. Následek používání takto nekvalitní pohonných hmot se
může projevit až po delším časovém období.
Potenciální nebezpečí poškození motoru je možné předpokládat při bodu vzplanutí nižším než 30,0°C a
zejména nižším než 20°C, tj. když bod vzplanutí klesne na úroveň požadavku pro 1. Třídu hořlavých látek,
pod 21°C podle ČSN 65 0201, přičemž zjištěná hodnota bodu vzplanutí byla zjištěna 44,0°C.
Na základě výše uvedeného správní orgán následek protiprávního jednání (prodej motorové nafty s nižším
parametrem bodu vzplanutí než stanovuje zvláštní právní předpis, zjištěná hodnota 44,0°C, což snížení v
procentuálním vyjádření činí 16,98 %) z důvodu snižování mazivosti pohonné hmoty (což zvyšuje
opotřebování vstřikovacích ventilů, tedy snižuje jejich životnost) vyhodnotil v neprospěch obviněné.
Na druhé straně skutečnost, že hodnota bodu vzplanutí nebyla pod hranicí 30,0°C, resp. pohonná hmota
v těchto případech nepředstavuje potenciální nebezpečí poškození motoru vozidel zákazníků, vyhodnotil
ve prospěch obviněné.
Taktéž v souvislosti s následkem protiprávního jednání vzal správní orgán ve prospěch obviněné okolnost,
že případné následky se mohly týkat pouze několika zákazníků (budeme-li brát obecně známé hledisko,
že do jedné nádrže osobního automobilu lze natankovat přibližně 50 litrů a do nákladního lze natankovat
až 500 l pohonné hmoty), jelikož v inkriminovaném období bylo prodáno jen 405 litrů. Z důvodu, že ve
zrušeném příkazu správní orgán hodnotil v neprospěch obviněné okolnost, že prodala v inkriminovaném
období více nekvalitní pohonné hmoty (stav nádrže dne 8. 2. 2020, 10.936 litrů, zákaz prodeje dne 12. 2.
2020 pohonné hmoty, nafty motorové v množství 3.491 litrů), než bylo ve skutečnosti, rozhodl se správní
orgán snížit pokutu 100 000 Kč udělenou ve zrušeném příkazu na částku 80 000 Kč.
Správní orgán přihlédl ve prospěch obviněné k tomu, že tato při dotčených kontrolách se správním
orgánem řádně spolupracovala a snažila se poskytnout všechny požadované informace. I vzhledem k
tomuto mohly potom kontroly proběhnout efektivním a hospodárným způsobem.
Správní orgán vzal ve prospěch obviněné opatření, která obviněná učinila před kontrolním odběrem
vzorků PHM dne 8. 2. 2020 „volba výhradního dodavatele pohonných hmot (SILMET Příbram a.s.), účast
zástupce obviněné při každém stáčení pohonných hmot, úschova a manipulace klíčů od víka stáčecí šachty
a vyčištění nádrže DIESEL 2“.
V neprospěch obviněné vzal správní orgán skutečnost, že za porušení právní povinnosti (ust. § 3 odst. 1
zákona o pohonných hmotách), byla již obviněné uložena pokuta, viz vydaný příkaz čj. ČOI
4570/20/3000/P/N ze dne 13. 1. 2020, nabytí pr. moci dne 2. 2. 2020.
Zde správní orgán připomíná obviněné ohledně opakovatelnosti přestupků rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 31. 1. 2011 (4 As 33/2010-103), ve kterém odvolací správní orgán vysvětlil toto
kritérium. Podle tohoto názoru, se kterým se správní orgán prvního stupně plně ztotožňuje, se nejedná o
jakési „znovusankcionování“ za předchozí přestupky, ale je pouze zvažováno, zda-li dříve uložené sankce
byly dostatečné, aby se prodávající napříště zdržel protiprávního deliktního jednání a současně dosti
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účinné, aby prodávajícího přiměly k přijetí adekvátních opatření vedoucích k odstranění nedostatků,
včetně jejich příčin.
Z výše uvedeného lze jednoznačně dovodit závěr, že obviněná se z dříve uložené sankce dostatečně
nepoučila a nepřijala natolik účinná opatření, aby porušování dané právní povinnosti zabránila, což je
nutné považovat za okolnost přitěžující.
Odpovědnost prodávajícího za výše uvedený přestupek je třeba chápat jako odpovědnost objektivní, tzn.
bez ohledu na zavinění. Takovou odpovědnost nese prodávající jako právnická osoba. Ke vzniku
odpovědnosti prodávajícího za přestupek postačuje porušení povinností stanovených v právním předpisu.
Přestože činnost obviněné nebyla s ohledem na ekonomické dopady související s pandemií viru COVID –
19, výraznějším způsobem negativně ovlivněna (čerpací stanice nebyly nařízením vlády v souvislosti
s COVID 19 dočasně uzavřeny), správní orgán ve prospěch obviněné zohlednil aktuální situaci obviněné,
vzhledem k předpokládané nižší poptávce a kupní síle obyvatelstva.
Další hodnotící kritéria, která by měla vliv na výši uložené pokuty, správní orgán neshledal.
Na základě vyhodnocení zákonných kritérií, přihlédnutím k okolnostem ve prospěch a v neprospěch
obviněné a úvahy správního orgánu, byla obviněné uložena pokuta ve výši 80 000 Kč, tedy při spodní
hranici zákonem stanoveného rozpětí uvedeného v ustanovení § 9 odst. 14 písm. b) zákona o pohonných
hmotách, kdy za přestupek podle odst. 1 písm. b) citovaného zákona může být uložena pokuta do
5 000 000 Kč. Na druhé straně však byla pokuta uložena v takové výši, aby byla znatelná v majetkové sféře
obviněné, tedy byla pro ni nikoliv zanedbatelná a tím plnila svou úlohu, na jedné straně funkci preventivní
a výchovnou a na druhé straně funkci represivní. Dle uvážení správního orgánu je shora uvedená výše
pokuty plně v souladu se zákonem, zcela odpovídá závažnosti přestupku i zásadě přiměřenosti používané
v řízení o přestupcích.
Správní orgán při ukládání pokuty postupoval v souladu s právními předpisy, hodnotil všechna zákonná
kritéria, vzal v potaz taktéž rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 10 Ca 250/2003,
publikován pod č. 560/2005 Sb., NSS, kde se městský soud podrobně zabýval úlohou postihu ve správním
řízení, přičemž zdůraznil, že finanční postih musí být znatelný v majetkové sféře delikventa, tedy být pro
něho nikoli zanedbatelný. Pokuta, která byla uložena na spodní hranici zákonného rozmezí, se pak
správnímu orgánu nejeví jako excesivní, nýbrž jako adekvátní. Hlavním účelem uložení sankce ve formě
pokuty je důrazně upozornit obviněnou na povinnost dodržovat při své podnikatelské činnosti ustanovení
veřejnoprávních předpisů.
Správní orgán informuje obviněnou, že pokud není v možnostech obviněné uhradit uloženou pokutu
jednorázově, má možnost požádat o povolení splátek, o němž rozhodne v prvním stupni ředitel
inspektorátu České obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského. Při rozhodování bude zváženo, zda
obviněná splnila zákonné podmínky pro povolení splátek. Podaná žádost proto musí být obviněnou řádně
odůvodněna a doložena důkazy. Podání žádosti je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. bodu 1 písm. d) položky 1 sazebníku,
jenž je přílohou tohoto zákona, zpoplatněno částkou 400 Kč. Tento poplatek je možné uhradit kolkovou
známkou zaslanou samostatně nebo spolu s žádostí o povolení zaplacení pokuty ve splátkách,
bezhotovostně na účet České obchodní inspekce č. 3754-829011/0710 pod variabilním symbolem uložené
pokuty (viz výše) a specifickým symbolem 3711 nebo hotově na inspektorátu České obchodní inspekce
Jihomoravském a Zlínském.
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S ohledem na výši pokuty se správní orgán rovněž zabýval hrozbou případných likvidačních účinků pokuty.
Správní orgán zastává názor, že pro obviněnou není uložená pokuta likvidační ve smyslu definice uvedené
v rozsudku Nejvyššího správního soudu čj.: 1 AS 9/2008 – 133, viz výše (K bodu č. VI. „Výše pokuty a
polehčující okolnosti“ správní orgán uvádí…“).
Povinnost uložit obviněné, která řízení vyvolala porušením svých právních povinností, nahradit náklady
řízení paušální částkou je stanovena ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
ve spojení s ust. § 79 odst. 5 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. V tomto řízení je tato zákonná
podmínka bezpochyby splněna. Výše paušální částky nákladů řízení činí 1 000 Kč v souladu s ust. § 6 odst.
1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.
Z výše uvedených důvodů rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ústřednímu inspektorátu České
obchodní inspekce prostřednictvím inspektorátu Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně (k výše
uvedené spisové značce). Tato lhůta se počítá ve smyslu ust. § 40 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů ode dne následujícího po jeho doručení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Nebude-li podáno odvolání v uvedené lhůtě, stává se rozhodnutí
pravomocným. Nebudou-li pokuta a náklady řízení zaplaceny do 30 dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí
nabude právní moci, budou vymáhány příslušným správním orgánem.

Mgr. Karel Havlíček
ředitel inspektorátu
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ústřední inspektorát
Č.j.:

Štěpánská 15, Praha 2

ČOI 155905/20/O100/3000/Krč/Št

PSČ 120 00
Dne: 23. 11. 2020

Sp. Zn. ČOI 31926/20/3000
COI0X01E6ST5

ROZHODNUTÍ
Ústřední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl podle ustanovení § 98 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „přestupkový zákon“), ve spojení s § 89 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o odvolání
obviněné z přestupku (dále též jako „obviněná“): VILUKO trade, s. r. o., IČO: 29261911, se sídlem
671 77 Branišovice 167, zastoupená advokátem Mgr. Martinem Řandou, LL.M., se sídlem,
Truhlářská 13-15, PSČ 110 00 Praha 1, i. s. advokátem Mgr. Ladislavem Peterkou, podaném proti
rozhodnutí inspektorátu České obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského (dále též
„inspektorát“, případně „orgán prvního stupně“) ze dne 24. 9. 2020, č. j. ČOI 118041/20/3000/R/N,
kterým byla obviněné uložena pokuta ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) za
přestupek dle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a
čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění účinném do 31. 3. 2020 (dále jen „zákon o pohonných hmotách“), kterého se měla
obviněná dopustit tím, že porušila povinnost stanovenou v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách;
a kterým byla obviněné dále uložena dle § 95 odst. 1 přestupkového zákona ve spojení s ustanovením
§ 79 odst. 5 správního řádu povinnost uhradit náklady správního řízení v paušální částce 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů
a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), takto:
Podle ustanovení § 90 odst. 5 správního řádu se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí se
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. 3754829011/0710, variabilní symbol 1102173020, konstantní symbol 1148 (převodním příkazem)/1149
(poštovní složenkou).
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,
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č. ú. 19-829011/0710, variabilní symbol 1102173020, konstantní symbol 0378 (převodním
příkazem)/0379 (složenkou).

Odůvodnění
I. Napadené rozhodnutí
Inspektorát vydal dne 24. 9. 2020 rozhodnutí č. j. ČOI 118041/20/3000/R/N (dále též „napadené
rozhodnutí“) v souladu s ustanovením § 93 a násl. přestupkového zákona.
Ve výroku I. napadeného rozhodnutí inspektorát uznal obviněnou vinnou ze spáchání přestupku dle
ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, kterého se měla obviněná dopustit tím,
že porušila povinnost podle ustanovení § 3 odst. 1 téhož zákona, neboť dne 8. 2. 2020 na čerpací
stanici provozované obviněnou na adrese 671 77 Branišovice 167 prodávala motorovou naftu (vzorek
č. 38/30/20/V), která nevyhovovala ČSN EN 590+A1:2018, a to ve sledovaném ukazateli jakosti Bod
vzplanutí P. M. (dále jen „bod vzplanutí“), kdy zjištěná hodnota činila 44,0° C, zatímco příslušnými
normami specifikovanými ve výroku napadeného rozhodnutí je stanovena jako minimální hodnota
tohoto ukazatele teplota 53,0° C.
Ve výroku II. napadeného rozhodnutí uložil inspektorát obviněné dle ustanovení § 9 odst. 14 písm.
b) zákona o pohonných hmotách (ve znění účinném do 31. 3. 2020) ve spojení s ustanovením § 46
odst. 1 přestupkového zákona a § 93 a násl. téhož zákona pokutu ve výši 80.000,- Kč.
Ve výroku III. napadeného rozhodnutí uložil inspektorát obviněné na základě § 95 odst. 1
přestupkového zákona a § 79 odst. 5 správního řádu povinnost uhradit náklady řízení dle § 6 odst. 1
vyhlášky v paušální částce 1.000,- Kč.
II. Odvolání
Obviněná podala prostřednictvím svého právního zástupce včas odvolání, ve kterém své námitky
shrnula do následujících bodů:
Skutkový stav
Obviněná v tomto bodě nejprve popisuje skutkový stav související s předcházející kontrolou
provedenou inspektorátem v r. 2019, kdy kontrolní zjištění (prodávaná motorová nafta rovněž
nesplňovala parametr bodu vzplanutí) byla předmětem jiného již pravomocně ukončeného správního
řízení. Po této kontrole obviněná změnila původního dodavatele nafty spol. Transgas a motorovou
naftu začala odebírat od spol. SILMET. Dále obviněná popisuje kontrolu prodávaných pohonných
hmot provedenou dne 8. 2. 2020 na základě anonymního podnětu osoby, která si stěžovala na kvalitu
prodávaného benzínu. Domnívá se, že podnět mohl být podán účelově, jelikož kontrolou nebyl zjištěn
nekvalitní benzín, ale nekvalitní motorová nafta. Dle názoru obviněné nelze vyloučit, že všechny
případy nálezů nevyhovující motorové nafty spolu souvisejí a že se mohlo jednat o akci někoho, kdo
má zájem obviněnou poškodit. K této domněnce obviněnou vedlo i to, že dne 13. 2. 2020 byla Českou
televizí odvysílána reportáž o prodeji nekvalitní nafty, mimo jiné i na čerpací stanici obviněné. Dle
obviněné není vyloučeno, že se mohla stát obětí trestného činu.
Podklady rozhodnutí
Obviněná se pozastavuje nad tím, že ČOI na jednu stranu odmítá obviněnému poskytnout anonymní
podnět ke kontrole, který ani není součástí správního spisu vedeného v tomto řízení, na druhou stranu
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se ihned po provedené kontrole dostaly do médií neveřejné informace o výsledcích této kontroly,
které měla k dispozici pouze ČOI a u kterých také měla povinnost mlčenlivosti.
Pravděpodobná příčina nízkého bodu vzplanutí motorové nafty
Obviněná odkazuje na předchozí řízení, ve kterém ČOI uvedla, že nejčastější příčinou nedodržení
parametru bodu vzplanutí je kontaminace motorové nafty automobilovým benzínem při přepravě
cisternami, u nichž se střídá přepravované médium. K tomu obviněná uvádí, že žádná
z dodavatelských společností se k problému neznala a je vyloučeno, aby benzín do nafty přimíchávala
sama obviněná, neboť takovýto krok by byl ekonomicky nesmyslný s ohledem na vyšší cenu benzínu.
Je proto prakticky jisté, že znehodnocená nafta již byla dodána spol. SILMET a je možné, že před
návozem motorové nafty na čerpací stanici obviněné navážel pracovník dodavatele benzín, který
zůstal v hadici a čerpadle cisternového vozu, což nemohl pracovník obviněné při stáčení motorové
nafty do nádrže na čerpací stanici obviněné nijak odhalit. Dle obviněné není vyloučena ani možnost
úmyslné kontaminace nafty benzínem, což by mohlo souviset s konkurenčním bojem v oblasti
provozování čerpacích stanic. Pro tento závěr svědčí zejména zřejmě smyšlený anonymní podnět na
ČOI k provedení kontroly i informace o kontrolách ČOI poskytnuté České televizi.
Objektivní odpovědnost a liberační důvody
Obviněná poukazuje na ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách, které je
konstruováno na základě principu objektivní odpovědnosti, kdy je provozovatel čerpací stanice
odpovědný za prodej nejakostních pohonných hmot, aniž by bylo vyžadováno jeho zavinění.
Obviněná tedy nese objektivní odpovědnost, ačkoli učinila vše, co bylo v jejích silách, aby řádně
plnila svoje povinnosti, a dodavatel motorové nafty přitom nijak postižen není. Dle názoru obviněné
se ČOI výhradně zaměřuje na kontrolu provozovatelů čerpacích stanic, ačkoliv dle § 7 odst. 2 písm.
a) zákona o pohonných hmotách má za úkol kontrolovat i další subjekty. Obviněná tvrdí, že učinila
vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby porušení zákona zabránila, a nesouhlasí se
závěrem ČOI, že nebylo prokázáno naplnění liberačních důvodů dle § 10 odst. 1 zákona o pohonných
hmotách. Pro přehlednost obviněná shrnula opatření, která zavedla před kontrolou provedenou dne
20. 11. 2019 – výběr spolehlivých dodavatelů, zabezpečení nádrží, verifikace dopravce, kamerový
systém na čerpací stanici a způsob sjednávání každé dodávky pohonných hmot. Dále v odvolání
vyjmenovala další opatření, která učinila počínaje prosincem 2019, kdy zpřísnila bezpečnostní
opatření – vyčistění a vysušení nádrže, výběr jediného výlučného dodavatele, přítomnost pracovníka
při každém návozu pohonných hmot. Dále zmiňuje ukončení spolupráce se spol. SILMET.
Z uvedeného je dle jejího názoru zřejmé, že k prodeji nevyhovující nafty došlo přesto, že učinila vše,
co bylo v jejích silách, aby takové situaci předešla. Tvrzení ČOI, že takováto opatření představují
pouze základní požadavky k zabezpečení řádného provozu čerpací stanice, není pravdivé, což sama
ČOI musela uznat, když tato opatření posoudila jako polehčující okolnosti. Závěr ČOI o tom, jaké
jsou základní požadavky, nemá dle názoru obviněné žádnou oporu ve veřejně dostupných předpisech.
Obviněná proto trvá na tom, že opatření popsaná v odvolání jdou nad rámec běžné obchodní praxe
uplatňované na trhu s pohonnými hmotami, a tedy by bylo nemravné, kdyby přes všechna tato
opatření měla nést odpovědnost za uvedený skutek.
Výše pokuty a polehčující okolnosti
Obviněná je přesvědčena, že jí neměla být uložena žádná pokuta s ohledem na existenci liberačních
důvodů, kdy vůbec neměla být uznána vinnou ze spáchání přestupku. Testovaná nafta byla
nevyhovující již v okamžiku, kdy byla obviněné dodána. Je proto nemravné, že by obviněná měla
nést negativní důsledky v podobě nepřiměřeně vysoké pokuty.
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Obviněná je přesvědčena, že při stanovení výše pokuty měla ČOI vzít v potaz ještě další rozhodné
skutečnosti. V ustanovení § 39 zákona o přestupcích je uveden pouze demonstrativní výčet
polehčujících okolností, správní orgán je povinen přihlédnout i k jiným namítaným polehčujícím
okolnostem. Zejména se jedná o veškerá opatření, která obviněná zachovává, aby minimalizovala
riziko dodávky nevyhovujících pohonných hmot. Dle tvrzení ČOI obviněná nedoložila žádné
relevantní důkazy o tom, že dodaná nafta byla nevyhovující již v okamžiku stáčení z cisternového
vozu. Jelikož nafta byla stáčena do zcela vyčištěné prázdné nádrže, je dle názoru obviněné zřejmé, že
již musela být nevyhovující před stočením.
Obviněná nesouhlasí se závěrem ČOI, že by měla kontrolovat kvalitu pohonných hmot i po stočení
do nádrže čerpací stanice. Po provozovatelích čerpacích stanic nelze spravedlivě požadovat, aby něco
takového činili, neboť je to v praxi nerealizovatelné. V odvolání dále uvádí argumenty, které mají
podpořit tvrzení obviněné v tom smyslu, že tito provozovatelé mají velmi omezenou možnost zjistit,
zda dodané pohonné hmoty splňují všechny požadavky. Obviněná se domnívá, že ze závěrů ČOI de
facto vyplývá, že v praxi je zcela nemožné zprostit se odpovědnosti za uvedený přestupek.
Obviněná dále poukazuje na to, že ČOI za tento přestupek uděluje pokuty v rozmezí od 30.000 Kč
do 90.000 Kč, a domnívá se, že vzhledem k okolnostem tohoto případu není dán důvod, aby jí byla
uložena pokuta ve výši 80.000 Kč. S ohledem na skutkové okolnosti nelze považovat za přitěžující
okolnost fakt, že jde o druhý přestupek obviněné. Nelze dovozovat, že by obviněná byla recidivistka,
která úmyslně poškozuje právní předpisy. Jelikož obviněná prokázala, že na její straně nedošlo
k žádnému jednání, které mohlo být příčinou kontaminace motorové nafty, je přesvědčena, že tuto
skutečnost měla vzít ČOI jako polehčující okolnost v její prospěch.
Obviněná dále poukazuje na judikovanou povinnost správního orgánu přihlédnout k možnému
likvidačnímu charakteru ukládané pokuty a v tomto bodě cituje i z judikatury Ústavního soudu a
nesouhlasí se závěrem ČOI, že uložená pokuta nemůže být pro obviněnou likvidační. Pokuta ve výši
200.000 Kč uložená ze předchozí přestupek sama o sobě přesahuje roční zisk obviněné, což potvrdil
i příslušný celní úřad, který z tohoto důvodu povolil rozložení její úhrady do 20 měsíčních splátek.
Uložení další vysoké pokuty by mohlo být proto fatální. Obviněná uvádí, že vzhledem k medializaci
celého případu došlo k závažnému poškození dobrého jména obviněné a v důsledku odlivu zákazníků
tak utrpěla škodu v podobě ušlého zisku, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o cca 25
až 30 %. Další odliv zákazníků obviněná pociťuje v důsledku pandemie viru SARS-CoV-2 a riziko
likvidačního dopadu pokuty je mnohonásobně vyšší. ČOI proto měla v souladu s § 2 odst. 1 správního
řádu přihlédnout k hrozícím negativním dopadům uložené pokuty, která může mít extrémně závažné
dopady na hospodářskou situaci obviněné.
Závěr
S ohledem na výše uvedené je obviněná přesvědčena, že napadené rozhodnutí je nesprávné, neboť na
její straně jsou dány liberační důvody, díky kterým není za vytýkaný přestupek odpovědná. Pokud by
odvolací orán i přesto dovodil opak, je obviněná přesvědčena, že jí měla být uložena řádově nižší
pokuta ve výši maximálně 10.000 Kč.
Obviněná proto navrhuje, aby odvolací orgán prvostupňové rozhodnutí zrušil a řízení zastavil,
případně aby rozhodnutí změnil tak, že se obviněné ukládá pokuta ve výši maximálně do 10.000 Kč.
III. Řízení o odvolání
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Orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 87 správního řádu, a proto v
souladu s ustanovením § 88 odst. 1 správního řádu předal spis spolu se svým stanoviskem ústřednímu
inspektorátu České obchodní inspekce (dále jen „odvolací orgán“), který je dle § 1 odst. 5 zákona č.
64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, věcně příslušný rozhodovat o
odvolání proti rozhodnutí orgánu prvního stupně.
Odvolací orgán přezkoumal napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 98 odst. 1 přestupkového
zákona v plném rozsahu.
IV. Přezkum napadeného rozhodnutí
Vedení správního řízení orgánem prvního stupně
Správní řízení v předmětné věci bylo zahájeno na základě kontrolního zjištění učiněného
inspektorátem při kontrole provedené ve dnech 8. 2. 2020 až 3. 3. 2020 na čerpací stanici obviněné
na adrese jejího sídla a zadokumentovaného v Protokolu o kontrole ID kód 302002080009610. Proti
kontrolnímu zjištění obviněná nepodala v zákonné lhůtě námitky, a tak inspektorát zahájil ve věci
řízení vydáním příkazu č. j. ČOI 48161/20/3000/P/N ze dne 8. 6. 2020, kterým obviněné za spáchaný
přestupek uložil pokutu ve výši 100.000 Kč. Proti tomuto příkazu podala obviněná v zákonné lhůtě
odpor, kterým byl příkaz zrušen a orgán prvního stupně poté pokračoval v řízení tím, že obviněné
zaslal Vyrozumění obviněné před vydáním rozhodnutí č. j. ČOI 87081/20/3000 ze dne 27. 7. 2020, ve
kterém mimo jiné poučil obviněnou o jejích procesních právech, včetně oprávnění vyjádřit se k
podkladům pro rozhodnutí a možnosti požádat o nařízení ústního jednání. Obviněná využila svého
práva a vyjádřila se k podkladům pro vydání rozhodnutí dopisem ze dne 17. 8. 2020. Orgán prvního
stupně poté vydal ve věci rozhodnutí, jak výše uvedeno, neboť provedená skutková zjištění ve věci
považoval za dostatečná. Dle § 81 přestupkového zákona mohou být skutečnosti zjištěné při kontrole
jediným podkladem rozhodnutí o přestupku v řízení navazujícím na výkon kontroly.
Z hlediska vedení správního řízení tedy odvolací orgán neshledal ze strany orgánu prvního stupně
žádné pochybení.
K právní kvalifikaci protiprávního jednání
Přestupku ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje
požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1 téhož zákona. Dle tohoto ustanovení lze prodávat
nebo vydávat pohonné hmoty, s výjimkou elektřiny, pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost
a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými
technickými normami.
Rozborem motorové nafty odebrané ze stojanu čerpací stanice obviněné dne 8. 2. 2020 bylo
akreditovanou zkušební laboratoří zjištěno (Inspekční zpráva č. 337/2020 ze dne 11. 2. 2020), že
jakostní parametr bod vzplanutí činil 44,0° C, zatímco minimální hodnota při zahrnutí nejistoty
měření činí 53,0° C. Motorová nafta tedy byla hodnocena jako nevyhovující, neboť nesplňovala
požadavek stanovený na jakost pohonné hmoty českou technickou normou ČSN EN 590+A1:2018.
Z uvedeného je zřejmé, že obviněná na své čerpací stanici prodávala motorovou naftu nesplňující
předepsaný požadavek na jakost a porušila tak povinnost stanovenou v § 3 odst. 1 zákona o
pohonných hmotách, čímž naplnila skutkovou podstatu vytýkaného přestupku dle § 9 odst. 1 písm.
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b) téhož zákona. K námitkám obviněné uplatněným v odvolání se odvolací orgán podrobněji
vyjadřuje v další části odvolání.
K druhu a výměře správního trestu
Odvolací orgán poté přezkoumal oprávněnost uloženého správního trestu a především pak jeho
výměru, a to i z pohledu argumentů uplatněných odvolatelkou v rámci podaného odvolání. Dle
ustanovení § 9 odst. 14 písm. b) zákona o pohonných hmotách lze za vytýkaný přestupek uložit
pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Orgán prvního stupně ve shodě s ustanovením § 10 odst. 2 zákona
o pohonných hmotách přihlédl při určení výměry pokuty zejména k povaze a závažnosti přestupku a
k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem přicházejícím v tomto případě do úvahy. Oproti sankci
uložené příkazem pak v napadeném rozhodnutí pokutu snížil, neboť přihlédl k určitým skutkovým
okolnostem snižujícím závažnost následku spáchaného přestupku, které vyšly najevo až po vydání
příkazu, a rovněž tak zohlednil ekonomickou situaci obviněné ve vazbě na opatření související
s pandemií viru COVID 19. Odvolací orgán se v tomto ohledu ztotožnil se závěry napadeného
rozhodnutí a uložení uvedeného správního trestu (a to i s ohledem na horní hranici pokuty, kterou lze
v tomto případě uložit) považuje za adekvátní spáchanému přestupku jak z pohledu represivní, tak i
preventivní funkce, které by správní trestání mělo naplňovat. K námitkám obviněné ohledně výše
pokuty uplatněným v odvolání se odvolací orgán podrobněji vyjadřuje v další části odvolání
K námitkám obviněné uplatněným v odvolání
Ke skutkovému stavu odvolací orgán uvádí následující. Orgán prvního stupně vycházel ze skutkového
stavu zjištěného provedenou kontrolu na čerpací stanici obviněné, kde byl předepsaným způsobem
odebrán a posléze i akreditovanou laboratoří testován vzorek prodávané motorové nafty. Podle
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách lze prodávat nebo vydávat pohonné hmoty
(vyjma elektřiny), pouze pokud splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím
právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami, přičemž za
splnění těchto požadavků je v tomto případě plně odpovědný provozovatel čerpací stanice. Námitky
uplatněné v odvolání shledal odvolací orgán jako irelevantní, neboť tato odpovědnost je zákonem
nastavena jako objektivní, tedy spekulativní úvahy obviněné v tom smyslu, že se stala obětí trestného
činu (dovozováno z kontroly provedené na základě anonymního podnětu, ze souvislosti
s předchozím rovněž sankcionovaným porušením téhož ustanovení zákona o pohonných hmotách, z
reportáže veřejnoprávní televizní stanice, kde byl zmíněn prodej nevyhovující motorové nafty mimo
jiné i na čerpací stanici obviněné), odvolací orgán posoudil pouze jako účelovou obranu obviněné.
Žádná z uvedených okolností obviněnou odpovědnosti za spáchaný přestupek nezbavuje.
Po zrušení příkazu orgán prvního stupně zjistil, že v období od odebrání kontrolního vzorku (8. 2.
2020) do vydání zákazu prodeje (12. 2. 2020) obviněná prodala pouze 405 litrů nevyhovující
motorové nafty, tedy následek protiprávního jednání se mohl týkat méně zákazníků, než jak orgán
prvního stupně uvedl ve zrušeném příkaze (původně několik desítek). Méně závažný následek
protiprávního jednání obviněné poté orgán prvního stupně zohlednil při určování výše pokuty a
v napadeném rozhodnutí uložil pokutu nižší.
K námitkám týkajícím se podkladů rozhodnutí odvolací orgán zdůrazňuje, že podstatným podkladem
pro rozhodnutí je v tomto případě protokol o kontrole a navazující dokumenty, zejména citovaná
inspekční zpráva o laboratorním rozboru vzorku odebrané motorové nafty. Okolnost, zda je kontrola
provedena na základě podnětu spotřebitele, je z tohoto hlediska nepodstatná, a takovýto podnět
netvoří podklad pro vydání rozhodnutí, se kterým by se obviněná jako účastník řízení měla seznámit
ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.
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K námitkám týkajícím se pravděpodobné příčiny nízkého bodu vzplanutí motorové nafty odvolací
orgán odkazuje na své vyjádření v bodě věnovaném skutkovému stavu. I v případě, že by
z provedeného řízení vyplynul fakt, že motorová nafta prodávaná obviněnou byla znehodnocena
jiným subjektem před tím, než došlo k jejímu stočení do nádrže na čerpací stanici obviněné, nemohla
by taková skutečnost vést k závěru, že se obviněná vytýkaného přestupku nedopustila, neboť
předmětný přestupek skutkově tkví v prodeji nevyhovující pohonné hmoty. Nicméně odvolací orgán
ve shodě s orgánem prvního stupně dospěl k závěru, že ničím nedoložené úvahy obviněné o
kontaminaci pohonné hmoty někým jiným jsou pouze spekulativní povahy, tedy je není možné
zohlednit ani jako polehčující okolnost při stanovení výměry pokuty.
K objektivní odpovědnosti a liberačním důvodům odvolací orgán uvádí následující. Obviněná je
přesvědčena, že svým jednáním naplnila podmínky pro uplatnění liberačních důvodů uvedených
v ustanovení § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, jestliže tvrdí, že učinila vše, co po ní bylo
možné spravedlivě požadovat, aby porušení zákona zabránila. Odvolací orgán však o tomto není
přesvědčen, neboť obviněná po stočení nafty do nádrže nikterak neověřila, zda nafta vyhovuje
požadavkům uvedeným v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, což by bylo možné považovat za
přesvědčivý důkaz o tom, že provedla účinné opatření, které mohlo prodeji nevyhovující motorové
nafty efektivně zabránit. Namísto toho v odvolání pouze obsáhle popsala důvody, pro které nelze po
prodejcích pohonných hmot provedení takovéto vlastní kontroly kvality prodávaných pohonných
hmot požadovat. Opatření obviněné, aby prodeji nevyhovující motorové nafty zabránila, lze proto ve
shodě s názorem orgánu prvního stupně považovat za základní, a pokud dle obviněné nastavení těchto
opatření zároveň podporuje její argumenty ohledně možných příčin nízkého vzplanutí motorové
nafty, jak výše uvedeno, pak je vhodnější, aby následky dodání nevyhovující pohonné hmoty řešila
soukromoprávní cestou s jejich dodavatelem.
K výši pokuty a polehčujícím okolnostem odvolací orgán uvádí, že se shoduje s názorem obviněné
v tom smyslu, že výčet polehčujících okolností v § 39 přestupkového zákona je pouze demonstrativní,
avšak nemůže souhlasit s tím, že je povinen přihlédnout i k jiným namítaným polehčujícím
okolnostem. K tomu je správní orgán povinen přihlédnout tehdy, jestliže dle správní úvahy nějakou
namítanou skutečnost jako polehčující skutečně posoudí. Z odůvodnění napadeného rozhodnutí je
zřejmé, že orgán prvního stupně při určování druhu a výše správního trestu posoudil všechny do
úvahy připadající přitěžující i polehčující okolnosti, a rovněž tak v souladu s § 10 odst. 2 zákona o
pohonných hmotách přihlédl k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a
jeho následkům, a pokutu poté stanovil v odpovídající výši. V tomto ohledu je třeba zdůraznit
skutečnost, že se obviněná stejného přestupku dopustila již dříve, a přesto nebyla schopna zabezpečit
splnění zákonné povinnosti týkající se požadavků kladených na prodávanou motorovou naftu tak, jak
jsou definovány v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách.
Obviněná výši uložené pokuty porovnává s údajným rozmezím (30.000 Kč až 90.000 Kč), ve kterém
orgány České obchodní inspekce za předmětný přestupek ukládají pokuty. Toto rozmezí bez bližší
specifikace toho, jakých konkrétních rozhodnutí se týká, nemůže být objektivně pravdivé, jestliže
sama obviněná za stejný přestupek byla již jednou sankcionována pokutou ve výši 200.000 Kč, tedy
mimo rámec uvedeného rozpětí. Odvolací orgán je přesvědčen, že uložením pokuty ve výši 80.000
Kč rozhodně nebyla porušena zásada legitimního očekávání.
Ohledně možného likvidačního následku uložené pokuty se odvolací orgán plně shoduje s názorem
orgánu prvního stupně, jestliže tento tvrdí, že majetkovými poměry pachatele přestupku se správní
orgán musí zaobírat tehdy, jestliže by uvažovaná výše pokuty mohla být pro pachatele likvidační.
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Nicméně i přesto se majetkovými poměry obviněné zabýval a dospěl k závěru, že pokuta ve
stanovené výši likvidační není, s čímž se odvolací orgán plně ztotožnil.
K námitkám ohledně ekonomické situace obviněné způsobené v důsledku opatření vyhlašovaných po
dobu pandemie viru COVID 19 odvolací orgán dospěl k závěru, že snížení pokuty oproti zrušenému
příkazu lze považovat v tomto ohledu za dostačující, neboť její další snižování v odvolacím řízení by
nepochybně vedlo k zeslabení nejen represivní, ale především preventivní funkce, kterou by uložení
správního trestu mělo sledovat, tím spíše, že se v případě obviněné jedná o recidivní jednání.
K náhradě nákladů řízení
Dle § 95 odst. 1 přestupkového zákona uloží správní orgán obviněnému, který byl uznán vinným,
povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. V návaznosti na ustanovení § 79 odst. 5 správního
řádu stanoví výši této paušální částky prováděcí právní předpis, kterým se rozumí vyhláška, jak výše
uvedeno. Dle § 6 odst. 1 této vyhlášky je paušální částka nákladů řízení stanovena ve výši 1.000,- Kč.
Z uvedeného je zřejmé, že orgán prvního stupně uložil obviněné uhradit náklady řízení oprávněně a
v částce odpovídající platným právním předpisům.
V. Závěr
S ohledem na shora uvedené dospěl odvolací orgán k závěru, že spáchání přestupku ve smyslu
ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o pohonných hmotách bylo obviněné dostatečným způsobem
prokázáno a správní trest byl uložen ve výši odpovídající nejen závažnosti tohoto protiprávního
jednání, ale i všem dalším okolnostem spáchaného přestupku. Vzhledem k tomu, že obviněná ve svém
odvolání neuvedla žádné nové skutečnosti, které by mohly vést ke zrušení, popřípadě ke změně
napadeného rozhodnutí, odvolací orgán ve věci rozhodl tak, jak ve výrokové části tohoto rozhodnutí
uvedeno.
Nebudou-li uložená pokuta či náhrada nákladů řízení zaplaceny ve lhůtách shora uvedených, budou
vymáhány příslušným celním úřadem.

Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se v souladu s § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.

Ing. Mojmír Bezecný
ústřední ředitel
České obchodní inspekce
podepsáno elektronicky
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