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R O Z H O D N U T Í 
 

Inspektorát České obchodní inspekce Královéhradecký a Pardubický se sídlem v Hradci 
Králové věcně příslušný dle ust. § 7 odst. 2 a ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 
souvisejících zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon o pohonných hmotách“), a místně 
příslušný dle 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. § 78 odst. 1 a 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich a v souladu s ust. § 93 a násl. tohoto zákona, takto: 
 
I. Obviněná – obchodní společnost CARGAS OIL s.r.o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 
Blansko, IČO: 01819402, se uznává vinnou z porušení právní povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 
zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že dne 2. 12. 2020 v ČS CARGAS, 
Moravská Chrastová 10, 569 04 Brněnec, uvedené společnosti, prodávala ze stojanu č. 2 
motorovou naftu (obch. název: Diesel), která nesplnila požadavek na jakost stanovený v ust. § 3 
odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 133/2010 Sb., o požadavcích 
na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a 
o jejich evidenci, v rozhodném znění, neboť tato prodávaná motorová nafta (číslo 
vzorku 313/27/20/V) při laboratornímu rozboru nevyhověla požadavku normy ČSN EN 
590+A1:2018 v ukazateli bod vzplanutí P. M., kde byla zjištěna hodnota 38,5 °C, kdy tato 
nedosahuje minimální hodnoty, která je při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 
a ČSN EN ISO 4259-2 stanovena na 53 °C, čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku 
dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách. 
 
II. Za spáchání výše uvedeného přestupku se obviněné ukládá podle ust. § 8 odst. 3 písm. b) 
zákona o pohonných hmotách ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich pokuta ve výši 140 000,- Kč (slovy: jednostočtyřicettisíckorunčeských). 
 

Uloženou pokutu je obviněná povinna uhradit ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto 
rozhodnutí na účet České obchodní inspekce vedený u ČNB, Praha 1, č. účtu: 3754-
829011/0710, variabilní symbol: 1101342721, konstantní symbol: 1148 (převodním 
příkazem)/ 1149 (složenkou). 
 
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, v rozhodném znění (dále jen „správní řád“) a 
s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které 
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správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, v rozhodném znění, 
se ukládá obviněné povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1 000,- Kč 
(slovy: jedentisíckorunčeských). 
 

Paušální částku nákladů řízení je obviněná povinna uhradit ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí na účet České obchodní inspekce vedený u ČNB, Praha 1, č. účtu: 19-
829011/0710, variabilní symbol: 1101342721, konstantní symbol:  0378 (převodním 
příkazem)/ 0379 (složenkou). 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Při kontrole provedené inspektory ČOI (č. sl. průkazů 5045 a 736) dne 2. 12. 2020 v ČS 
CARGAS, Moravská Chrastová 10, 569 04 Brněnec, společnosti CARGAS OIL s.r.o., 
se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČO: 01819402, byl zakoupen motorový benzín 
Natural 95 ze stojanu č. 2 v množství 4,0 l a motorová nafta ze stojanu č. 2 taktéž v množství 
4,0 l. Následně byly ze stejných výdejních pistolí odebrány vzorky těchto prodávaných 
pohonných hmot k laboratornímu přezkoušení jakosti a složení. Jednalo se o vzorek 
motorového benzínu (NATURAL BA 95, obchodní název Natural 95) v množství 8,8 l (vzorek 
číslo 312/27/20/V) a vzorek motorové nafty (obchodní název: Diesel) v množství 8,0 l (vzorek 
číslo 313/27/20/V).  

 
Oba odebrané vzorky pohonných hmot byly podrobeny laboratornímu rozboru v SGS 

Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, U Trati 42, 100 00 Praha 10 - Strašnice, který je 
inspekčním orgánem typu A akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 
pod č. 4015. 

Dle inspekční zprávy č. 2933/2020 ze dne 4. 12. 2020 vzorek motorového benzínu číslo 
312/27/20/V vyhověl ve zkoušených ukazatelích limitním hodnotám ČSN EN 
288+A1/Z1/O1:2019.  

Z inspekční zprávy č. 2934/2020 ze dne 4. 12. 2020 vyplývá, že zkoušený vzorek 
motorové nafty číslo 313/27/20/V nesplnil požadavek na jakost stanovený v ust. § 3 odst. 1 
písm. b) vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné 
hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich 
evidenci (dále jen „vyhláška MPO č. 133/2010 Sb.“). Dle tohoto ustanovení platí, že 
požadovaná jakost je splněna, odpovídá-li motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele 
jakosti stanovené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Zkoumaný vzorek motorové nafty číslo 
313/27/20/V nevyhověl v ukazateli bod vzplanutí P. M., kde byla zjištěna hodnota 38,5 °C, kdy 
tato hodnota nedosahuje minimální hodnoty dle požadavku normy ČSN EN 590+A1:2018, 
která je při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 stanovena 
na 53 °C. Minimální teplota dle přílohy č. 2 vyhlášky MPO č. 133/2010 Sb. je stanovena 
nad 55 °C. 

Tímto došlo k porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, dle kterého lze 
pohonné hmoty, s výjimkou elektřiny, prodávat nebo vydávat, pouze pokud splňují požadavky 
na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními 
předpisy a českými technickými normami. Za zjištěný nedostatek, kterým došlo k naplnění 
skutkové podstaty přestupku dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách 
odpovídá prodávající, tj. společnost CARGAS OIL s.r.o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 
Blansko, IČO: 01819402. 
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Dalším šetřením provedeným dne 5. 12. 2020 bylo zjištěno, že nádrž motorové nafty č. 2 
byla od provedeného odběru doplněna. Byl předložen stáčecí lístek č. 31915 ze dne 2. 12. 2020, 
čas stáčení 14:47 – 15:29, na dodávku 26 034 l motorové nafty (při 15 °C), čímž došlo ke změně 
složení v nádrži, a proto nebyl na nejakostní pohonnou hmotu vydán zákaz prodeje. Zároveň 
byl ze stojanu č. 2 proveden nový odběr vzorku motorové nafty (vzorek číslo 319/27/20/V), 
který dle inspekční zprávy č. 2967/2020 ze dne 8. 12. 2020 vyhověl limitním hodnotám ČSN 
EN 590+A1:2018 (v ukazateli bod vzplanutí P. M. zjištěno 62,5 °C). 
 

Ve výše uvedené věci bylo se společností dne 7. 2. 2021 zahájeno správní řízení podle 
ust. § 78 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - doručením oznámení 
o zahájení řízení o přestupku č. j. ČOI 13592/21/2700 ze dne 28. 1. 2021. V tomto oznámení 
byla obviněné současně stanovena lhůta v délce 15 dnů k možnému doplnění důkazů a jiných 
návrhů a k možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k  podkladům rozhodnutí. 
Lhůta trvala do 22. 2. 2021. Obviněná však v této lhůtě, a to ani do doby vydání tohoto 
rozhodnutí, nepodala žádné vyjádření, ani nedoložila žádné důkazy. 
 

Při rozhodování tak správní orgán vycházel zejména z úředního záznamu ze dne 2. 12. 
2020 s přílohou (protokol o odběru vzorků pohonných hmot), z úředního záznamu ze dne 5. 12. 
2020 s přílohami (protokol o odběru vzorků pohonných hmot a dodací list E754413 ze dne 
27. 11. 2020), z protokolu o kontrole ze dne 17. 12. 2020 s přílohami (zkušební protokoly 
č. 56088 a 56089 ze dne 4. 12. 2020, inspekční zprávy č. 2933/2020 a 2934/2020 ze dne 4. 12. 
2020, zkušební protokol č. 56244 ze dne 8. 12. 2020 a inspekční zpráva č. 2967/2020 ze dne 
8. 12. 2020) a z dodatku k protokolu o kontrole ze dne 13. 1. 2021. Porušení právní povinnosti 
považuje správní orgán za kontrolou dostatečně prokázané a protokolem o kontrole spolu 
s dodatkem k protokolu o kontrole za dostatečně zdokumentované. 

 
Vzhledem k tomu, že ke dni 1. 1. 2021 došlo ke zrušení vyhlášky MPO č. 133/2010 Sb., 

která byla nahrazena vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 516/2020 Sb., 
o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona 
o pohonných hmotách, zabýval se správní orgán také otázkou, zda použití pozdější právní 
úpravy není pro obviněnou příznivější. Obě vyhlášky shodně stanoví, že požadovaná jakost je 
splněna, odpovídá-li motorová nafta ČSN EN 590 a splňuje ukazatele jakosti stanovené 
v příloze č. 2 k této vyhlášce. Minimální teplota dle přílohy č. 2 vyhlášky je přitom opět 
stanovena shodně, a to nad 55 °C. Pozdější právní úprava tedy není pro obviněnou příznivější, 
a proto správní orgán setrval při znění právní úpravy účinné v době spáchání přestupku.  

 
Za přestupek dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách lze v souladu 

s ust. § 8 odst. 3 písm. b) zákona o pohonných hmotách uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč.  
 
Při rozhodování o druhu a výměře správního trestu správní orgán přihlížel zejména 

k povaze a závažnosti přestupku a k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Způsob spáchání 
spočívající v prodeji pohonné hmoty, která nesplnila požadavek na jakost stanovený 
prováděcím právním předpisem a českou technickou normou, nebyl správním orgánem 
hodnocen ani ve prospěch ani v neprospěch obviněné, jelikož se jedná o charakteristický 
způsob spáchání tohoto přestupku. Obviněné nebyl prokázán úmysl, správní orgán tak vycházel 
z toho, že k protiprávnímu jednání došlo z nedbalosti, která je považována za typickou míru 
zavinění pro daný přestupek.  

Následkem tohoto přestupku byly kupující kráceni na zákonném právu obdržet 
pohonnou hmotu v předepsané jakosti, když při laboratorním rozboru byla u vzorku motorové 
nafty číslo 313/27/20/V v ukazateli bod vzplanutí P. M. zjištěna hodnota 38,5 °C. Minimální 
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povolená hodnota je dle normy ČSN EN 590+A1:2018 při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN 
EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 stanovena na 53 °C. Minimální teplota dle ČSN EN 
590+A1 i dle přílohy č. 2 vyhlášky MPO č. 133/2010 Sb. je bez zahrnutí nejistoty měření 
stanovena shodně nad 55 °C. Z uvedeného je patrné, že jakost motorové nafty nebyla splněna. 
V tomto případě, kdy tak nebyla předepsaná minimální teplota dodržena o 14,5 °C, se jedná 
o významné nedodržení stanovené jakosti, a proto byl tento následek hodnocen v neprospěch 
obviněné. Nesplnění limitních ukazatelů v parametru bod vzplanutí představuje odchylku 
od jakostních norem vzniklou v důsledku provozní nekázně, obvykle při rozvozu paliv nebo 
při manipulaci a skladování. Snížený bod vzplanutí signalizuje, že nafta může mít sníženou 
mazivost vzhledem k pravděpodobné přítomnosti benzinových frakcí snižujících viskozitu. 
Snížený bod vzplanutí představuje snížení požární bezpečnosti při manipulaci s motorovou 
naftou a zvýšení nebezpečí předčasného a neočekávaného vzplanutí. Z hlediska následků 
správní orgán také uvádí, že se jedná o přestupek ohrožovací, kde vznik materiální újmy (např. 
škody na vozidle) není nutným předpokladem naplnění jeho skutkové podstaty. Tento 
přestupek je dokonán již samotným prodejem pohonné hmoty, která nesplňuje jakostní kritéria.  

Ve prospěch obviněné správní orgán vyhodnotil okolnost, že u prodávané motorové 
nafty (vzorek číslo 313/27/20/V) byla zjištěna odchylka pouze v jednom ze zkoumaných 
parametrů, v ostatních parametrech prodávaná motorová nafta předepsaným požadavkům 
vyhověla. Okolnost, že při provedené kontrole byl odebrán také vzorek motorového benzínu 
číslo 312/27/20/V, který vyhověl požadavkům ČSN EN 288+A1/Z1/O1:2019, byla správním 
orgánem hodnocena taktéž mírně ve prospěch obviněné, jelikož značí, že se mohlo jednat pouze 
o nahodilé pochybení. Ve prospěch obviněné vzal správní orgán v úvahu okolnost, že porušení 
zákona o pohonných hmotách nebyla v posledních třech letech před provedením této kontroly 
pravomocně sankcionována. 
 

Správní orgán přihlédl také k aktuální situaci v obchodním prostředí ČR ke dni vydání 
rozhodnutí, kdy v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v rámci opatření proti šíření 
pandemie viru COVID-19 většina prodávajících musela svou činnost fakticky zastavit, 
případně ji vykonávají jen v omezeném rozsahu. To sice není případ obviněné, která provozuje 
čerpací stanici pohonných hmot, na kterou mimořádná opatření omezující maloobchodní prodej 
nedopadají. Na druhou stranu je však zřejmé, že nepříznivá situace doléhá i na ni, a to zejména 
nutnost náročných hygienických opatření, příp. problematická personální situace související 
s karanténními opatřeními. 

 
Po zvážení všech zjištěných okolností přistoupil správní orgán k uložení správního trestu 

ve formě pokuty ve výši uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí, kterou považuje za přiměřenou. 
Při stanovení výše pokuty pak správní orgán vzal v úvahu i text rozsudku Městského soudu 
v Praze ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 10 Ca 250/2003, publikovaném 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 musí být pro něho nikoli 
zanedbatelný. Dále pak se odkazuje na rozsudek Městského soudu v Praze zn. 10 Ca 313/2006-
53 ze dne 22. 10. 2008, kde je uvedeno, že – „… Výše postihu nemůže být obecně tak nízká, 
aby avizovala, že takové protiprávní jednání je ze strany správních orgánů v podstatě 
tolerováno a že se vyplatí zákonné povinnosti nedodržovat …“. Správní orgán považuje pokutu 
uloženou v této výši za odpovídající povaze a závažnosti spáchaného přestupku, 
a současně také odpovídající represivnímu a preventivnímu účinku, který má uložená pokuta 
plnit. 
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Obviněná je dle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
ve spojení s ust. § 79 odst. 5 správního řádu povinna nahradit náklady řízení paušální částkou, 
jelikož řízení vyvolala porušením své právní povinnosti. Výše paušální částky nákladů řízení 
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, činí 
1 000,- Kč. 
 

Závěrem správní orgán informuje obviněnou o možnosti požádat o povolení úhrady 
pokuty ve splátkách. Žádost je třeba adresovat České obchodní inspekci, inspektorátu 
Královéhradeckému a Pardubickému. Při rozhodování bude zvažováno, zda účastník splnil 
zákonné podmínky pro povolení splátek (ust. § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
v rozhodném znění), žádost proto musí být řádně odůvodněna a doložena důkazy (zejména 
o majetkové situaci). Žádost je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v rozhodném znění, ve spojení bodem 1. písm. d) položky 1 sazebníku, jenž je 
přílohou tohoto zákona, zpoplatněna částkou ve výši 400,- Kč, kterou lze uhradit kolkovou 
známkou zaslanou samostatně, nebo spolu s žádostí o povolení zaplacení pokuty ve splátkách, 
nebo je možné ji uhradit bezhotovostně na účet České obchodní inspekce č. 3754-829011/0710 
pod variabilním symbolem uložené pokuty a specifickým symbolem 3711, nebo hotově 
na inspektorátu České obchodní inspekce Královéhradeckém a Pardubickém. 
 
 
Poučení: 
 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolat k Ústřednímu 
inspektorátu České obchodní inspekce prostřednictvím inspektorátu Královéhradeckého a 
Pardubického se sídlem v Hradci Králové. Tato lhůta se počítá ve smyslu ust. § 40 odst. 1 
správního řádu ode dne následujícího po jeho doručení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. Nebude-li odvolání podáno v uvedené lhůtě 15 dnů a  nebude-li 
uložená pokuta spolu s paušální částkou nákladů řízení zaplacena do 30 dnů ode dne, kdy toto 
rozhodnutí nabude právní moci, budou vymáhány příslušným exekučním orgánem. 

 
 
 
 
Ing. František Švihlík, MBA 
ředitel České obchodní inspekce 
inspektorátu Královéhradeckého a Pardubického 
se sídlem v Hradci Králové 
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ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE 
 
ústřední inspektorát                       Štěpánská 15, Praha 2                                 PSČ 120 00  
 
Č.j.: ČOI  69845/21/O100/2700/Krč/Št    Dne:  24. 5. 2021 
Sp. Zn. ČOI 161564/20/2700 
COI0X01GT8WD 
 
 
 
 

 

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“): CARGAS OIL, s. r. o., IČO: 01819402, se 
sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, podaném proti rozhodnutí inspektorátu České 
obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického (dále též „inspektorát“, případně „orgán 
prvního stupně“) ze dne 3. 3. 2021, č. j. ČOI 31554/21/2700, kterým byla obviněné uložena 
pokuta ve výši 140.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc korun českých) za přestupek dle 
ustanovení § 8 odst. 1 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. 12. 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. 3754-
829011/0710, variabilní symbol 1101342721, 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, č. ú. 19-829011/0710, variabilní symbol 1101342721, konstantní symbol 0378 
(převodním příkazem)/0379 (složenkou). 
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Odůvodnění 
I. Napadené rozhodnutí 
 
Inspektorát vydal dne 3. 3. 2021 rozhodnutí č. j. ČOI 31554/21/2700 (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 § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách, kterého se měla obviněná 
dopustit tím, že porušila povinnost podle ustanovení § 3 odst. 1 téhož zákona, neboť dne 2. 12. 
2020 na čerpací stanici ČS CARGAS provozované obviněnou na adrese Moravská Chrastová 
10, 569 04 Brněnec prodávala motorovou naftu (vzorek č. 313/27/20/V), která nevyhovovala 
normě ČSN EN 590+A1:2018, a to ve sledovaném ukazateli jakosti Bod vzplanutí P. M. (dále 
jen „bod vzplanutí“), kdy zjištěná hodnota činila 38,5 °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 § 8 odst. 3 
písm. b) zákona o pohonných hmotách ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1 přestupkového 
zákona pokutu ve výši 140.000,- 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 proti uvedenému rozhodnutí včas odvolání, ve kterém uplatnila dále uvedené 
námitky: 
 
Obviněná nakupuje pohonné hmoty od renomovaných výrobců, jako je ČEPRO, a. s. a 
SLOVNAFT, a. s., kteří kvalitu pohonných hmot monitorují u certifikovaných laboratoří. Na 
čerpací stanici obviněné jsou pohonné hmoty dováženy výhradními společnostmi, které velmi 
důrazně dbají na dodržování všech právních předpisů. Obviněná se nesetkává se stížnostmi či 
reklamacemi prodávaných pohonných hmot ze strany zákazníků. Obviněná jako prodejce 
nedisponuje laboratorním zařízením pro testování kvality pohonných hmot, tedy není fakticky 
schopna kvalitu kontrolovat. Důvodně se spoléhá na to, že jsou jí dodávány pohonné hmoty 
vyhovující příslušným právním předpisům, a vychází z údajů obsažených v dodaných dodacích 
listech s atestem certifikované laboratoře. S ohledem na to, že se bod vzplanutí motorové nafty 
může snížit kontaminací s benzínem, obviněná dbá na to, aby první stáčená pohonná hmota 
byla nafta a poslední stáčený produkt u předchozího odběratele byla také nafta. V tomto ohledu 
byla obviněná ujištěna dodavatelem, že řidič je informován a činí tak při každém závozu 
pohonných hmot.  
 
Obviněná dále poukazuje na výsledek laboratorní zkoušky u vzorku motorové nafty odebrané 
při následné kontrole dne 5. 12. 2020, kdy bod vzplanutí činil 62,5 °C. Zároveň uvádí, že je 
malá společnost provozující čerpací stanici v malé obci, kde je podstatná část zákazníků 
stálých, kteří jsou zvyklí na stabilní kvalitu pohonných hmot. Pro obviněnou je od počátku 
provozování čerpací stanice prioritou prodej kvalitních pohonných hmot. Obviněná má čerpací 
stanici v pronájmu, což představuje finanční zátěž, a vedle toho je již rok postižena probíhající 
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pandemií viru COVID-19. Při omezení pohybu osob v rámci nouzového stavu jí tak vznikají 
škody, neboť dochází k rapidnímu poklesu tržeb. Zároveň obviněná na vlastní náklady zajišťuje 
náročná hygienické opatření. Jakákoliv pokuta by pro ni byla likvidační. 
 
Vzhledem k uplatněným argumentům a s ohledem na to, že k předmětnému porušení došlo 
z její strany poprvé, obviněná navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí zrušil a řízení zastavil. 
 
III. Řízení o odvolání 
 
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 a neshledal důvod pro jeho zrušení či změnu. 
 
 
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 2. 12. až 17. 12. 2020 na čerpací stanici 
obviněné a zadokumentovaného v Protokolu o kontrole ID kód 272012020504599 ve znění 
Dodatku k protokolu o kontrole ID kód 272101130504501. Proti kontrolnímu zjištění obviněná 
nepodala v zákonné lhůtě námitky, a tak inspektorát zahájil ve věci správní řízení zasláním 
Oznámení o zahájení řízení o přestupku č. j. ČOI 13592/21/2700 ze dne 28. 1. 2021, 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. Vzhledem k tomu, 
že obviněná svého práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyužila, 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 § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách se dopustí 
ten, kdo prodá nebo vydá pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty 
stanovené v § 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 2. 12. 2020 bylo 
akreditovanou zkušební laboratoří zjištěno (Inspekční zpráva č. 2934/2020 ze dne 4. 12. 2020), 
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že jakostní parametr bod vzplanutí činil 38,5 °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 § 8 odst. 1 písm. a) 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 obviněnou v rámci podaného odvolání. Dle
ustanovení § 8 odst. 3 písm. b) zákona o pohonných hmotách lze za vytýkaný přestupek uložit
pokutu až do výše 5 000 000 Kč. Orgán prvního stupně při určení výměry pokuty přihlédl
zejména k povaze a závažnosti přestupku a k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem
přicházejícím v tomto případě do úvahy. 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

Způsob nákupu a prodeje pohonných hmot popisovaných v odvolání, včetně způsobu stáčení
pohonných hmot do nádrží čerpací stanice obviněné, považuje odvolací orgán za standardní
způsob provádění této obchodní činnosti, který koresponduje s požadavky kladenými na
provozovatele čerpací stanice tak, jak jsou nastaveny zákonem o pohonných hmotách. Z tohoto
důvodu se tedy nemůže jednat o okolnosti, které by vylučovaly odpovědnost obviněné za
spáchaný přestupek, případně okolnosti, které by mohly ovlivnit rozhodování orgánu prvního
stupně, případně i orgánu odvolacího, o druhu a výši uloženého správního trestu.

Z odůvodnění napadeného rozhodnutí vyplývá, že některé další okolnosti uváděné obviněnou
v odvolání byly při rozhodování o výši pokuty vzaty do úvahy již orgánem prvního stupně, jak
je patrné z odůvodnění napadeného rozhodnutí (viz str. 4 napadeného rozhodnutí). Ve prospěch
obviněné vyhodnotil orgán prvního stupně okolnost, že u prodávané motorové nafty byla
zjištěna odchylka pouze v jednom ze zkoumaných parametrů, a stejně tak i skutečnost, že
obviněná nebyla v posledních třech letech za porušení zákona o pohonných hmotách
sankcionována.

K námitkám obviněné týkajících se rapidního poklesu tržeb v souvislosti s vládními opatřeními
vyhlašovanými v rámci pandemie viru COVID-19 odvolací orgán rovněž poukazuje na
odůvodnění napadeného rozhodnutí, ze kterého je zřejmé, že tato skutečnost byla tímto
orgánem vzata do úvahy, a to i přesto, že v rámci těchto mimořádných opatření nebyla obchodní
činnost provozovatelů čerpacích stanic nijak omezena. K obviněnou tvrzenému „rapidnímu
poklesu tržeb“ pak odvolací orgán poukazuje na Výkaz zisku a ztráty zpracovaný obviněnou
dne 17. 5. 2021 (dále jen „výkaz“), ze kterého vyplývá, že dle údajů uvedených na řádcích 01
a 02 výkazu naopak tržby vykazov proti
předchozímu období mírně vzrostly
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K námitce obviněné ohledně likvidačních následků jakékoliv pokuty uvádí odvolací orgán
následující. Dle ustálené judikatury je správní orgán při ukládání peněžitého trestu povinen
přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům pachatele tehdy, pokud je zřejmé, že by pokuta
mohla mít s ohledem na osobu pachatele a výše pokuty likvidační charakter. Vzhledem k tomu,
že z veřejně dostupných informací nebylo možné majetkové a finanční poměry obviněné zjistit,
odvolací orgán obviněnou vyzval, aby své tvrzení ohledně likvidačních následků doložila
dokumenty, které by prokazovaly její majetkovou a finanční situaci tak, aby na základě
takovýchto údajů odvolací orgán mohl v rámci odvolacího řízení eventuální likvidační
charakter uložené sankce objektivně posoudit. Na základě výzvy zaslala obviněná odvolacímu
orgánu výše uvedený úředně neověřený výkaz, který měl dle sdělení obviněné vykazovat
v jejím hospodaření ztrátu. umentu vyplývá, že výsledek hospodaření obviněné za
r. 2020 činil ztrátu ve výši (údaj z řádku 53 výkazu). Tento údaj sám o sobě však
dostatečným způsobem ne m, že by pokuta uložená obviněné ve výši 140.000 Kč
mohla mít pro obviněnou likvidační charakter. Odvolací orgán je přesvědčen o tom, že
hospodářskou a finanční situaci obviněné je třeba posuzovat z delšího časového hlediska a
nikoli jen podle výsledku hospodaření v posledním roce. Protože obviněná (působící na trhu od
r. 2013) dosud nezveřejnila žádnou účetní závěrku ve Sbírce listin obchodního rejstříku,
odvolací orgán hospodářskou situaci obviněné posoudil dle čistého obratu dosaženého
obviněnou v letech 2020 a 2019 tak, jak vyplývá ze zaslaného výkaz řádku 56
tohoto výkazu dos r. 2020 čistého obratu ve výši a v roce
předcházejícím pak Odvolací orgán je přesvědčen, to údaje
nemůže být pokuta ve výši 140.000 Kč pro obviněnou likvidační.

S přihlédnutím k výše uvedenému proto odvolací orgán dospěl k závěru, že uložená pokuta
odpovídá spáchanému přestupku zejména z pohledu jeho závažnosti, která se odvíjí od velikosti
odchylky laboratorně zjištěného bodu vzplanutí kontrolované motorové nafty, která činila
14,5 °C. Částka uložené pokuty nikterak nevybočuje z rámce pokut aktuálně ukládaných za
tento typ přestupku orgány České obchodní inspekce. V tomto ohledu odvolací orgán odkazuje
např. na rozhodnutí Inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského č. j. ČOI 95121/20/2200 ze
dne 28. 7. 2020 publikované na internetových stránkách České obchodní inspekce (rubrika
Pokuty za nejakostní paliva). V tomto případě byla provozovateli čerpací stanice za stejný
přestupek uložena pokuta ve výši 150.000 Kč, přičemž bod vzplanutí kontrolovaného vzorku
motorové nafty činil 37,5 °C.

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 § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách bylo obviněné dostatečným
způsobem prokázáno a správní trest za tento přestupek byl uložen ve výši odpovídající nejen
závažnosti tohoto protiprávního jednání, ale i všem dalším okolnostem spáchaného přestupku.
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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.  
 
V případě, že by obviněné v jednorázové úhradě celé částky uložené pokuty bránily objektivní 
důvody, odvolací orgán upozorňuje na možnost požádat inspektorát, který rozhodoval v prvním 
stupni, o povolení rozložit tuto úhradu na splátky ve smyslu § 156 odst. 1 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

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 
 
 


