ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
ústřední inspektorát
Č.j.:

Štěpánská 796/44, Praha 1

ČOI 146019/21/O100/Krč/Št

PSČ 110 00
Dne: 16. 11. 2021

Sp. Zn. ČOI 65652/21/2700
COI0X01J0XHN

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
obviněného z přestupku (dále též jako „obviněný“): Jaroslav Havel,
IČO
48993671, se sídlem Lindnerova 312, 507 23 Libáň, podaném proti rozhodnutí inspektorátu
České obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického (dále též „inspektorát“,
případně „orgán prvního stupně“) ze dne 21. 9. 2021, č. j. ČOI 120887/21/2700, kterým byla
obviněnému uložena pokuta ve výši 170.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát 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 pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
pohonných hmotách“), kterého se měl obviněný dopustit tím, že porušil povinnost stanovenou
v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách; a kterým byla obviněnému 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 o rozsahu hotových výdajů“), takto:
I. Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu se napadené rozhodnutí mění
takto:
Ve výroku II. napadeného rozhodnutí se text „170 000,- Kč (slovy:
jednostosedmdesáttisíckorunčeských)“ nahrazuje textem „100.000,- Kč (slovy: sto tisíc
korun českých)“.
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II. Ve zbytku se napadené rozhodnutí podle § 90 odst. 5 správního řádu 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 1107202721, 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 1107202721, konstantní symbol 0378
(převodním příkazem)/0379 (složenkou).

Odůvodnění
I. Napadené rozhodnutí
Inspektorát vydal dne 21. 9. 2021 rozhodnutí č. j. ČOI 120887/21/2700 (dále též „napadené
rozhodnutí“) v souladu s ustanovením § 93 a násl. přestupkového zákona.
Ve výroku I. napadeného rozhodnutí inspektorát uznal obviněného vinným ze spáchání
přestupku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách, kterého se měl
obviněný dopustit tím, že porušil povinnost podle ustanovení § 3 odst. 1 téhož zákona, neboť
dne 12. 5. 2021 na čerpací stanici provozované obviněným na adrese Smutná 203, 507 23
Libáň prodával pohonnou hmotu ethanol E85, která nesplňovala požadavek na jakost dle
normy ČSN EN 15293:2019 v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 516/2020 Sb., o
požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o
pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požadavcích na
pohonné hmoty“) v ukazateli voda KF, přičemž zjištěná limitní hodnota z odebraného vzorku
činila 0,835 % m/m, zatímco výše uvedenou normou je při zahrnutí nejistoty měření
stanovena jako maximální hodnota tohoto ukazatele 0,416 % m/m.
Ve výroku II. napadeného rozhodnutí uložil inspektorát obviněnému dle ustanovení § 8
odst. 3 písm. b) zákona o pohonných hmotách ve spojení s ustanovením § 46 odst. 1
přestupkového zákona pokutu ve výši 170.000,- Kč.
Ve výroku III. napadeného rozhodnutí uložil inspektorát obviněnému 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
Obviněný podal proti uvedenému rozhodnutí včas odvolání, ve kterém uvádí následující.
Obviněný provozuje čerpací stanici od roku 1995 a vždy se snažil, aby zákazníci dostali
maximální služby a jakostní pohonné hmoty v nejvyšší kvalitě, jakou může malá vesnická
čerpací stanice nabídnout. A právě snaha nabídnout levnější variantu tankování se mu nyní
nevyplatila. Za dobu odhadem 15 let, co k obviněnému ČOI ale i celní správa jezdí odebírat
pravidelně vzorky PHM, nebyl zjištěn jediný závadný vzorek naturalu nebo nafty. O to více
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jej zaskočilo, jak zjištění přítomnosti většího množství vody v ethanol E85 tak uložená
finanční sankce 170 000,- Kč.
Obviněný pravidelně 2x ročně odkaluje všechny komory s PHM. To se provádí na jaře a na
podzim, aby byly tanky vyčištěné před zimní sezónou a po zimní sezóně, kdy se vyskytuje v
ovzduší zvýšená vlhkost. To bylo dne 12. 5. 2021, kdy proběhla kontrola, již provedeno,
přičemž žádný z odkalených zbytků nevykazoval přítomnost vody. V případě ethanol E85
bylo 100 % zákazníků místních. Jedná se celkem o 6 automobilů, které tankovaly ethanol E85
společně s naturalem 95. Ani od jednoho ze zákazníků v průběhu zimy a jara nezaznamenal,
že by si stěžovali na chod motoru či startovatelnost. Obviněný dva z nich nyní oslovil, ale ani
jeden nepozoroval nějaký problém. Tomuto množství zákazníků odpovídá i denní výtoč, která
činila v roce 2020 a na jaře 2021 v průměru 4 litry denně. Stav v nádrži ke dni 17. 5. 2021, jak
je uvedeno v rozhodnutí, byl podle počítače 379 l, což vzhledem k průměrné výtoči by
vystačilo ještě na 90 dnů. Vzhledem k finanční a covidové situaci chtěl obviněný doplnit
komoru s ethanolem E85 (to by jistě postačilo k vyhovujícímu vzorku) v budoucnu možná
neprodejným zbožím a vzhledem k dodávanému minimálnímu množství 1000 l, by letní
ethanol E85 nestihl prodat do podzimu. Jak se ukázalo při likvidaci zbytku ethanolu E85,
zbývalo v komoře v době odebrání vzorku pouhých 140 l, což možná mohlo negativně
ovlivnit výsledek kontroly.
K výši pokuty obviněný uvedl, že tato částka by jej dostala do druhotné platební neschopnosti
a v horším případě by mohla být i likvidační, protože loňský pokles výtočí (cca o více jak
120 000 l) opravdu způsobil finanční propad. V minulosti zaměstnával dva zaměstnance. V
dnešní není schopen tento mzdový výdaj udržet, proto využívá dvou lidí v důchodovém věku,
aby zajistil standartní provozní dobu. Náklady stoupají ze strany servisů, oprav, náhradních
dílů, revizí, energií, pojištění. Marže z PHM v tomto konkurenčním prostředí však zůstávají
stejné, ne-li nižší. Vyšší zisk by bylo možné dosáhnout pouze vyšší výtočí, ale té na vesnici
není schopen docílit.
Vyšší daňový základ v roce 2020 proti roku 2019 jak je uvedeno v rozhodnutí, přikládá
obviněný vyšším nákladům na opravy a rekonstrukce v roce 2019. Výše pokuty jej opravdu
přivádí i z hlediska jejího splacení ve splátkách a stávající covidové krize do velkých
finančních problémů.
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 shledal důvod pro jeho změnu.
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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 12. 5. až 14. 6. 2021 na čerpací stanici
obviněného a zadokumentovaného v Protokolu o kontrole ID kód 272105120504597. Proti
kontrolnímu zjištění obviněný nepodal v zákonné lhůtě námitky, a tak inspektorát zahájil ve
věci správní řízení zasláním Oznámení o zahájení řízení o přestupku a výzvy k doložení
majetkové situace č. j. ČOI 95776/21/2700 ze dne 22. 7. 2021, ve kterém mimo jiné poučil
obviněného o jeho procesních právech, včetně oprávnění vyjádřit se k podkladům pro
rozhodnutí a možnosti požádat o nařízení ústního jednání. Obviněný zaslal orgánu prvního
stupně své vyjádření spolu s daňovým přiznáním za r. 2019 a 2020. Orgán prvního stupně
poté vydal ve věci rozhodnutí, jak výše uvedeno, neboť provedená skutková zjištění ve věci
považoval za dostatečná.
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 vzorku odebraného ze stojanu čerpací stanice obviněného dne 12. 5. 2021 bylo
akreditovanou zkušební laboratoří zjištěno (Inspekční zpráva č. 1303/2021 ze dne
14. 5. 2021), že hodnota ukazatele voda KF v odebraném vzorku paliva E 85 činila 0,835 %
m/m, ačkoliv maximální přípustná hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 0,416 % m/m.
Pohonná hmota ethanol E85 tedy byla hodnocena jako nevyhovující, neboť překračovala
uvedenou limitní hodnotu stanovenou ČSN EN 15293 v návaznosti na ustanovení § 3 odst. 1
písm. g) vyhlášky o požadavcích na pohonné hmoty. Z uvedeného je zřejmé, že obviněný na
své čerpací stanici prodával ethanol E85 nesplňující předepsaný požadavek na jakost a porušil
tak povinnost stanovenou v § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a naplnil tak skutkovou
podstatu vytýkaného přestupku dle § 8 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
K argumentům obviněného ohledně kvality prodávané pohonné hmoty ethanol E85 na jím
provozované čerpací stanici odvolací orgán uvádí následující. Skutečnost, že vzorek pohonné
hmoty odebraný při kontrole provedené inspektorátem nesplňuje jeden z požadavků
kladených na prodávané pohonné hmoty, byla objektivně prokázána akreditovanou laboratoří,
tedy odvolací orgán nemá o legitimitě tohoto zjištění pochyb. Skutková podstata vytýkaného
přestupku spočívá v prodeji nebo výdeji pohonné hmoty, která nesplňuje požadavky na
pohonné hmoty, jak výše uvedeno. Jestliže ethanol E85 neodpovídající předepsaným
zákonným požadavkům na kvalitu byl obviněným prodáván spotřebitelům, pak s ohledem na
uvedenou skutkovou podstatu je zcela nepochybné, že se obviněný tohoto přestupku dopustil,
a okolnosti uváděné obviněným v odvolání shledal odvolací orgán z tohoto pohledu jako
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nepodstatné. Odvolací orgán se plně ztotožňuje s posouzením protiprávního jednání
obviněného, které provedl již orgán prvního stupně v napadeném rozhodnutí.
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 obviněným 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 spáchaným následkům, v neposlední řadě
pak i k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem přicházejícím v tomto případě do úvahy.
Orgán prvního stupně zároveň zohlednil situaci související s pandemií viru Covid-19 a její
eventuální negativní dopad na ekonomickou situaci obviněného.
Odvolací orgán dále posuzoval namítané tvrzení obviněného v tom smyslu, že uložená pokuta
je pro něj likvidační. Ze správního spisu je zřejmé, že orgán prvního stupně tento aspekt
posuzoval již před vydáním napadeného rozhodnutí a za účelem objektivního posouzení
eventuálního likvidačního dopadu peněžitého trestu vyzval obviněného k doložení jeho
majetkové a finanční situace. Po posouzení údajů obsažených v doložených daňových
přiznáních obviněného a rovněž tak i s přihlédnutím ke skutečnosti, že obviněný dle
živnostenského rejstříku provozuje pouze jednu čerpací stanici v malém městě, dospěl
odvolací orgán k závěru, že pokuta ve výši 170.000 Kč v tomto případě může představovat
riziko příliš citelného zásahu do majetkové a finanční sféry obviněného.
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 o rozsahu hotových výdajů, 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 obviněnému 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 obviněnému dostatečným
způsobem prokázáno a správní trest za tento přestupek byl uložen podle platné zákonné
úpravy. S ohledem na shora uvedené důvody odvolací orgán přehodnotil výši uložené pokuty
a tuto snížil na částku odpovídající majetkovým a finančním možnostem při současném
zachování její represivní i preventivní funkce, 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.
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V případě, že by obviněnému 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.

Mgr. Vlastimil Turza
zástupce ústředního ředitele
České obchodní inspekce
podepsáno elektronicky
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ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Inspektorát Královéhradecký a Pardubický
Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

SEČ: 27/0720/21/R/P

V Hradci Králové dne 21. 9. 2021

Č. j. ČOI 120887/21/2700
Sp. zn. 65652/21/2700

ROZHODNUTÍ
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. Obviněný – podnikatel Jaroslav Havel,
se sídlem Lindnerova 312, 507 23
Libáň, IČO: 48993671, se uznává vinným z porušení právní povinnosti dle ust. § 3 odst. 1
zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustil tím, že dne 12. 5. 2021 v ČS, Smutná 203,
507 23 Libáň, uvedeného podnikatele, prodával ze stojanu č. 5 pohonnou hmotu - ethanol
E85, který nesplnil požadavek na jakost stanovený v ust. § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a
provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách, v rozhodném znění,
neboť tento prodávaný ethanol E85 (číslo vzorku 155/27/21/V) při laboratornímu rozboru
nevyhověl požadavku normy ČSN EN 15293:2019 v ukazateli voda KF, kde byla zjištěna
hodnota 0,835 % m/m, kdy tato hodnota přesahuje max. hodnotu, která je při zahrnutí
nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 stanovena na 0,416 % m/m,
čímž došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona
o pohonných hmotách.
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II. Za spáchání výše uvedeného přestupku se obviněnému 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 170 000,- Kč (slovy:
jednostosedmdesáttisíckorunčeských).
Uloženou pokutu je obviněný povinen uhradit ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet České obchodní inspekce vedený u ČNB, Praha 1, č. účtu: 3754829011/0710, variabilní symbol: 1107202721, 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 správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení,
v rozhodném znění, se ukládá obviněnému povinnost uhradit náklady řízení paušální
částkou ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských).
Paušální částku nákladů řízení je obviněný povinen 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: 1107202721, konstantní symbol: 0378
(převodním příkazem)/ 0379 (složenkou).

ODŮVODNĚNÍ
Při kontrole provedené inspektory ČOI (č. sl. průkazů 736 a 5045) dne 12. 5. 2021 v ČS,
Smutná 203, 507 23 Libáň, podnikatele Jaroslava Havla,
se sídlem
Lindnerova 312, 507 23 Libáň, IČO: 48993671, byl zakoupen motorový benzín Natural ze
stojanu č. 6 v množství 4,0 l a ethanol E85 ze stojanu č. 5 taktéž v množství 4,00 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 v množství 8,8 l (vzorek číslo 154/27/21/V) a vzorek ethanolu E85 taktéž v množství
8,8 l (vzorek číslo 155/27/21/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.
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Dle inspekčních zpráv č. 1302/2021 ze dne 14. 5. 2021 vzorek motorového benzínu
číslo 154/27/21/V vyhověl ve zkoušených ukazatelích limitním hodnotám ČSN EN
288+A1/Z1/O2:2020.
Z inspekční zprávy č. 1303/2021 ze dne 14. 5. 2021 vyplývá, že zkoušený vzorek
ethanolu E85 číslo 155/27/21/V nesplnil požadavek na jakost stanovený v ust. § 3 odst. 1
písm. g) vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 516/2020 Sb., o požadavcích
na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách,
v rozhodném znění. Dle tohoto ustanovení platí, že požadované složení a jakost jsou splněny,
odpovídá-li ethanol E85 ČSN EN 15293. Zkoumaný vzorek ethanolu E85 číslo 155/27/21/V
nevyhověl v ukazateli voda KF, kde byla zjištěna hodnota 0,835 % m/m, kdy tato hodnota
přesahuje max. hodnotu dle požadavku normy ČSN EN 15293:2019, která je při zahrnutí
nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 stanovena na 0,416 % m/m.
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.
ohonných
hmotách odpovídá prodávající, tj. podnikatel Jaroslav Havel,
se sídlem
Lindnerova 312, 507 23 Libáň, IČO: 48993671.

Dalším šetřením provedeným dne 17. 5. 2021 bylo zjištěno, že nádrž ethanolu E85
nebyla od provedeného odběru doplněna. Stav v nádrži ke dni 17. 5. 2021 byl 379 l, kdy
na toto množství nejakostní pohonné hmoty byl dán zákaz uvedení na trh, distribuce včetně
nákupu, dodávky, prodeje nebo použití do doby zjednání nápravy. Pistole pro výdej ethanolu
E85 byla zajištěna bezpečnostní páskou ČOI proti použití. Současně bylo podnikateli úředním
záznamem ze dne 17. 5. 2021 uloženo, aby České obchodní inspekci prokazatelně sdělil, jaká
opatření byla s nevyhovujícím ethanolem E85 provedena, včetně doložení dokladů o jejím
případném odvozu, a to ihned po provedeném opatření.

Dne 18. 5. 2021 podnikatel České obchodní inspekci sdělil, že nejakostní pohonnou
hmotu vyčerpá a odveze k osobnímu využití. Dne 9. 6. 2021 dále uvedl, že k datu 22. 5. 2021
byla nádrž ethanolu úplně vyčerpána, stojan zajištěn a označen „prodej Ethanolu E85
ukončen“. Vyčerpané množství bude použito ke spálení v lihovém krbu a v minimálním
množství k mytí a odmašťování pro vlastní potřebu.
Ve výše uvedené věci bylo s podnikatelem dne 23. 7. 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 a výzvy k doložení majetkové situace č. j. ČOI
95776/21/2700 ze dne 22. 7. 2021. V tomto oznámení byla obviněnému 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. Obviněný byl současně vyzván
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k doložení jeho majetkové situace, jelikož v průběhu kontroly již mj. uvedl, že jsou malou
vesnickou čerpací stanicí, v této době bojující o přežití a výtoče v loňském roce oproti roku
2019 spadly o téměř 26 %. Toto tvrzení však nijak nedoložil. Lhůta pro možné vyjádření a
doplnění důkazů trvala do 9. 8. 2021.
Obviněný v této lhůtě, dne 2. 8. 2021, zaslal porovnání výtočí v roce 2019 (natural 95 221 708 l, diesel - 254 477 l, LPG – 43 449 l, E85 – 3 402 l) a 2020 (natural 95 – 201 330 l,
diesel – 171 264 l, LPG – 26 866 l, E85 – 2 107 l). K tomuto uvedl, že z čísel vyplývá
meziroční pokles prodeje PHM o více jak 120 000
áty byli nuce
at ze
svých finančních rezerv, což při průměrné marži
činilo téměř
Stát
nežádali ani o korunu v rámci covidu, nicméně by
měli nárok.
E85
obviněný sdělil, že v lednu 2020 nakoupili 3 000 l s tím, že byl v zimní úpravě s vyšším
obsahem naturalu 95, který lze prodávat i v letním období, netušili, že koncem února zasáhne
covidová pandemie celý svět, včetně naší země. Začaly se zavírat továrny, lidé pracovali
z domu, zavíraly se školy, obchody, omezoval se volný pohyb osob. Veškeré čerpací stanice
tímto byly poznamenány, dokonce některé údajně musely zavřít. Prodej E85 navíc ovlivnilo
obrovské snížení světových cen ropy, kdy cena naturalu 95 se dostala pod cenu E85, který do
této doby sloužil jako levnější varianta k naturalu 95. Lidé si raději natankovali natural 95,
nehledě na to, že obviněný byl nucen snížit cenu E85 o 1 Kč na minimální marži. Přesto to
k jeho prodeji nestačilo. A díky známé vlastnosti lihu vázat na sebe vodu a v tak malém
objemu došlo k jeho degradaci. Závěrem obviněný dále sdělil, že v celé této kauze odmítá
jakékoliv pochybení, ať již úmyslné či neúmyslné z jeho strany, strany personálu či
dodavatele. Obviněný si je vědom, že veškerou odpovědnost za tuto situaci nese on, ale
rozhodně se necítí jako vin
ádřením zaslal také daňová přiznání za rok 2019 a
2020, kde rozdíl obratu činí
Správní orgán k tomuto uvádí, že odpovědnost podnikající fyzické osoby za porušení
právních povinností dle zákona o pohonných hmotách je zákonodárcem konstruována jako
objektivní, kdy podnikající fyzická osoba za protiprávní jednání neodpovídá pouze v případě,
že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila. Správní orgán k tomuto blíže poznamenává, že o naplnění liberačního důvodu lze
uvažovat v případech preventivního jednání osoby (tedy nikoliv jednání ex post, které má
pouze napravit již vzniklé důsledky protiprávního jednání), kdy toto jednání musí být zároveň
objektivně způsobilé porušení povinnosti zabránit. Naplnění liberačního důvodu však správní
orgán v tomto případě neshledal.
K majetkové situaci obviněného správní orgán přihlédl dále při stanovení výše pokuty.
Při rozhodování tak správní orgán vycházel zejména z úředního záznamu ze dne 12. 5.
2021 s přílohou (potvrzení o odběru vzorků pohonných hmot), ze zkušebních protokolů
č. 62487 a 62488 ze dne 14. 5. 2021, inspekční zprávy č. 1302/2021 a 1303/2021 ze dne 14.
5. 2021, z úředního záznamu ze dne 17. 5. 2021 s přílohou (přehled kontrolovaných
výrobků), z Vámi zaslaného vyjádření – oznámení o provedených opatřeních, které bylo na
ČOI doručeno dne 18. 5. 2021, z Vámi zaslaného vyjádření – oznámení, které bylo na ČOI
doručeno dne 9. 6. 2021, z protokolu o kontrole ze dne 14. 6. 2021 a z Vámi zaslaného
vyjádření s přílohami (přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 a 2020), které bylo
na ČOI doručeno dne 2. 8. 2021. Porušení právní povinnosti považuje správní orgán
za kontrolou dostatečně prokázané a protokolem o kontrole za dostatečně
zdokumentované.
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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 obviněného, jelikož se jedná o charakteristický
způsob spáchání tohoto přestupku. Obviněnému 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
ethanolu E85 číslo 155/27/21/V v ukazateli voda KF zjištěna hodnota 0,835 % m/m.
Maximální povolená hodnota je dle normy ČSN EN 15293:2019 při zahrnutí nejistoty měření
dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 stanovena na 0,416 % m/m (bez zahrnutí
nejistoty měření je maximální povolená hodnota 0,400 % m/m). Z uvedeného je patrné, že
jakost ethanolu E85 nebyla splněna. Následek tohoto přestupku, kdy byla maximální
stanovená hodnota překročena dvojnásobně, správní orgán vyhodnotil v neprospěch
obviněného. Nadlimitní obsah vody může negativně ovlivnit startovatelnost studeného
motoru a složení výfukových plynů. Zvýšený obsah vody může dále ovlivnit činnost některých
typů senzorů složení paliva a spalin u vícepalivových vozidel. Voda v palivu může způsobit
korozi a mikrobiální růst. Z hlediska následků správní orgán 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.
Mírně ve prospěch obviněného správní orgán vyhodnotil okolnost, že u prodávaného
ethanolu E85 byla zjištěna odchylka pouze v jednom ze zkoumaných parametrů, v ostatních
parametrech prodávaný ethanol E85 předepsaným požadavkům vyhověl. Okolnost, že
při provedené kontrole byl odebrán také vzorek motorového benzínu Natural číslo
154/27/21/V, který vyhověl požadavkům ČSN EN 288+A1/Z1/O2:2020, byla správním
orgánem hodnocena taktéž mírně ve prospěch obviněného, jelikož značí, že se mohlo jednat
pouze o nahodilé pochybení.
Ve prospěch obviněného vzal správní orgán v úvahu okolnost, že za porušení zákona
o pohonných hmotách nebyl v posledních třech letech tímto inspektorátem pravomocně
sankcionován.
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Správní orgán přihlédl také k aktuální situaci v obchodním prostředí ČR ke dni vydání
rozhodnutí, kdy v důsledku opatření proti šíření pandemie viru COVID-19 většina
prodávajících musela svou činnost fakticky zastavit, případně ji vykonávali jen v omezeném
rozsahu. To sice není případ obviněného, který provozuje čerpací stanici pohonných hmot,
na které mimořádná opatření omezující maloobchodní prodej nedopadala. Na druhou stranu
je však zřejmé, že nepříznivá situace dolehla i na něj, a to zejména pokles dopravy a s tím
související pokles zájmu o pohonné hmoty v době nouzového stavu (doložen meziroční
pokles výtočí PHM), nutnost náročných hygienických opatření, příp. problematická
personální situace související s karanténními opatřeními.
Při stanovení výše pokuty správní orgán hodnotil i majetkovou situaci obviněného,
který po výzvě správního orgánu k doložení majetkové situace zas
a rok
2019 a 2020. K tomuto podnikat
e rozdíl obratu
2019 činil obrat podnikatele
v roce 2020
Z doložených dokumentů však dále vyplývá, že za kalendářní rok 2020 podnikatel vykázal
dílčí základ dan
č. 586/1992 Sb., o daních
mostatné výdělečné
činnosti) ve výš
přičemž v roce 2019 to byl
Situace podnikatele
se tedy jeví jako poměrně stabilní. Správní orgán je toho n
dem k výši uložené
pokuty a k osobě účastníka řízení nelze konstatovat, že by pokuta uložená v dané výši měla
pro podnikatele likvidační charakter, a to zejména k možnosti jejího uhrazení ve splátkách.
Dle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 4. 2010, čj. 1 As
9/2008-133 „Likvidační pokutou rozšířený senát rozumí sankci, která je nepřiměřená
osobním a majetkovým poměrům pachatele deliktu do té míry, že je způsobilá mu sama o sobě
přivodit platební neschopnost či ho donutit ukončit podnikatelskou činnost, nebo se v
důsledku takové pokuty může stát na dlouhou dobu v podstatě jediným smyslem jeho
podnikatelské činnosti splácení této pokuty, a zároveň je zde reálné riziko, že se pachatel,
případně i jeho rodina (jde-li o podnikající fyzickou osobu) na základě této pokuty dostanou
do existenčních potíží.“
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 zejména vzhledem k velmi výraznému překročení obsahu vody v prodávaném
ethanolu E85. 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.
Obviněný je dle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve spojení s ust. § 79 odst. 5 správního řádu povinen nahradit náklady řízení paušální
částkou, jelikož řízení vyvolal porušením své právní povinnosti. Výše paušální částky nákladů
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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 obviněného 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. 3754829011/0710 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

