ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
ústřední inspektorát
Č.j.:

Štěpánská 796/44, Praha 1

ČOI 145774/21/O100/Svo/Št

PSČ 110 00

Dne: 15. 11. 2021

Sp. Zn. ČOI 108205/20/3000
COI0X01J0O52

ROZHODNUTÍ
Ústřední inspektorát České obchodní inspekce rozhodl podle ust. § 98 zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s ust. § 89 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, o odvolání:
obviněné společnosti ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o., se sídlem Žižkova 500, 738 01
Frýdek-Místek-Frýdek, IČO 28614020, právně zastoupené Mgr. Pavlem Krausem, advokátem se
sídlem Jitřní 558/8, 147 00 Praha 4, na základě plné moci ze dne 7. 10. 2020, podaném proti rozhodnutí
Inspektorátu České obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského ze dne 9. 8. 2021, č. j. ČOI
133374/20/3000/R/N, kterým jí byla uložena pokuta ve výši 250.000,- Kč (slovy:
dvěstěpadesáttisíckorunčeských) pro porušení ust. § 3 odst. 1 zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
pohonných hmotách), v rozhodném znění (dále jen „zákon o PHM“), a kterým jí bylo dále v souladu
s ust. § 95 odst. 1 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon
o přestupcích“) ve spojení s ust. § 79 odst. 5 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“) uloženo uhradit paušální částku nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč
(slovy: jeden tisíc korun českých) ve smyslu ust. § 6 vyhl. 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 platném znění, takto:
I.

Podle § 90 odst. 1 písm. c) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, se napadené rozhodnutí
zčásti mění tak, že se ve výroku I. za slova „v ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách“
doplňují slova „v návaznosti na ust. § ust. § 3 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 133/2010 Sb. o
požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti
pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot),
v rozhodném znění“ a ve výroku II. se slova „pokuta ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvě stě
padesát tisíc korun českých)“ nahrazují slovy „pokuta ve výši 190.000,- Kč (slovy:
stodevadesáttisíckorunčeských)“.

II.

Ve zbytku se napadené rozhodnutí podle ust. § 90 odst. 5 věta druhá zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, 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, VS 1104863020, KS 1148 (převodním příkazem), 1149 (poštovní poukázkou).
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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, VS 1104863020, KS 0378 (převodním příkazem), 0379 (poštovní poukázkou).

Odůvodnění
Napadené rozhodnutí spolu s podklady a podaným odvoláním bylo odvolacím orgánem
přezkoumáno v plném rozsahu a byly shledány důvody pro snížení pokuty.
Napadeným rozhodnutím inspektorátu České obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského
je společnost ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o., se sídlem Žižkova 500, 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek
(dále jen „obviněná“) viněna z porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o PHM a naplnění skutkové podstaty
přestupku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o PHM, jehož se dopustila tím, že dne 16. 6. 2020 na
čerpací stanici na adrese Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí, prodávala pohonnou hmotu ETHANOL85, vzorek č. 116/30/20/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. 1197/2020 ze dne 19. 6. 2020 bylo zjištěno a prokázáno, že pohonná hmota
ETHANOL-85, vzorek č. 116/30/20/V, nevyhověla limitním hodnotám ČSN EN 15293:2019, a to
v ukazateli „Tlak par DVPE“, kdy zjištěná hodnota činila 27,7 kPa, zatímco příslušná hodnota
specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 má činit
minimálně 34,1 kPa a maximálně 60,9 kPa, a dále nevyhověla v ukazateli „Voda KF“, kdy zjištěná
hodnota činila 0,834% m/m, zatímco příslušná hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle
ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 má činit maximálně 0,416% m/m.
Na základě těchto zjištění, blíže konkretizovaných v rozhodnutí správního orgánu prvního
stupně a ve spise k této věci, byla obviněné uložena pokuta ve výši 250.000,- Kč a paušální náhrada
nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.
Proti rozhodnutí podala obviněná odvolání, v němž namítá, že prvostupňový orgán neměl
žádné důkazy, které by byly získány v souladu s právními předpisy, a které by bez důvodných
pochybností prokazovaly, že by obviněná porušila ust. § 3 odst. 1 zákona o PHM. Dle § 51 odst. 1
správního řádu byl prvostupňový orgán oprávněn k provedení důkazů užít všech důkazních
prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci, a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu
s právními předpisy, resp. prvostupňový orgán je povinen při vydání rozhodnutí vycházet pouze
z podkladů, které byly získány v souladu s právními předpisy.
Z protokolu o kontrole sepsaného dne 10. 8. 2020 vyplývá, že první kontrolní úkon byl
proveden dne 16. 7. 2020, ze zkušebního protokolu č. 50279 plyne, že kontrolní vzorek měl být
odebrán dne 17. 6. 2020, z protokolu o odběru vzorků pohonných hmot ČOI č. 302006160009603
vyplývá, že kontrolní vzorek měl být odebrán již dne 16. 6. 2020. Prvostupňový orgán v napadeném
rozhodnutí uvádí, že první kontrolní úkon byl proveden dne 16. 6. 2020, čímž byla zahájena kontrola
obviněného.
Dle § 5 odst. 2 kontrolního řádu je kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem.
Prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí uvádí, že v protokolu o kontrole ze dne 10. 8. 2020 je
na straně 1 uvedena zřejmá nesprávnost, jakož i ve zkušebním protokolu č. 50279, když je uvedeno
nesprávné datum. Dle § 18 odst. 5 a odst. 6 správního řádu platí, že opravy zřejmých nesprávností,
kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, v protokolu provádí oprávněná úřední osoba, která je
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stvrdí svým podpisem. Každá oprava musí být provedena tak, aby původní zápis zůstal čitelný. Můželi mít oprava právní význam, účastníci řízení se o ní vyrozumí. V případě jiných oprav, než které jsou
uvedeny v odstavci 5, se o provedení opravy rozhodne usnesením, které se pouze poznamená do spisu.
Obviněná namítá, že podklady, se kterými měla možnost se seznámit na ústním jednání
konaném dne 8. 6. 2021, zejména tedy protokol o kontrole ze dne 10. 8. 2020 a zkušební protokol č.
50279, žádné opravy zřejmých nesprávností neobsahovaly, žádné opravy tak nebyly stvrzeny
podpisem oprávněné úřední osoby a ani o nich nebyl obviněný nijak vyrozuměn, přičemž ve správním
spise se nenacházelo ani žádné usnesení, kterým by bylo o opravách zřejmých nesprávností
rozhodnuto.
Vzhledem k uvedenému obviněná namítá, že pokud tedy správní orgán I. stupně vycházel
z jiných podkladů, než byly založeny ve spise v době, kdy se s nimi měla možnost obviněná seznámit
před vydáním rozhodnutí, pak prvostupňový orgán postupoval v rozporu s § 36 odst. 3 správního řádu,
protože obviněné nebyla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Pokud však prvostupňový
orgán nepostupoval v souladu s § 18 odst. 5 a odst. 6 správního řádu, jako že nepostupoval, pak byl
správní orgán povinen vycházet z podkladů, které měl ve spise a ze skutečností, které z nich skutečně
vyplývají. Vzhledem k tomu, že z podkladů, které jsou založeny ve spise, nevyplývá, že by v nich byla
v souladu s právními předpisy provedena oprava zřejmých nesprávností, a tudíž obsahují zřejmé
nesprávnosti, musí se vycházet z toho, že podle protokolu o kontrole ČOI sepsaného dne 10. 8. 2020
ČOI provedla první kontrolní úkon obviněného dne 16. 7. 2020, čímž byla zahájena kontrola
obviněného. Vzhledem k tomu, že z protokolu o odběru vzorků pohonných hmot ČOI č.
302006160009603 poté vyplývá, že kontrolní vzorek byl odebrán dne 16. 6. 2020, pak takový vzorek
nebyl odebrán v době kontroly, tedy dle kontrolního řádu a ani v souladu s právními předpisy, a takový
vzorek nelze ve smyslu § 51 odst. 1 správního řádu provést v tomto řízení k důkazu. Obviněná proto
namítá, že prvostupňový orgán neměl žádné důkazy, které by byly získány v souladu s právními
předpisy, a které by bez důvodných pochybností prokazovaly, že by obviněná porušila ust. § 3 odst. 1
zákona o PHM. Napadené rozhodnutí je tak nezákonné.
Pokud by odvolací orgán nesdílel výše uvedené námitky obviněné, pak obviněná dále namítá,
že napadané rozhodnutí neobsahuje řádné odůvodnění dle § 68 správního řádu, přičemž v této
souvislosti správní orgán I. stupně nesprávně a neúplně aplikoval § 37 a § 38 zákona o odpovědnosti
za přestupky, když nesprávně hodnotil povahu a závažnost přestupku a nepřihlédl ke všem kritériím a
okolnostem ve vztahu k výši uložené pokuty, a uložil tak obviněnému zcela zjevně nepřiměřeně
vysokou pokutu.
V období od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020 obviněná obdržela v souvislosti s prodejem
ETHANOLU-85 částku pouze ve výši 21.988 Kč bez DPH. V době od 16. 6. 2020 do 20. 6. 2020 bylo
u obviněné odebráno 16 litrů ETHANOLU-85. Toto množství však bylo odebráno jako kontrolní
vzorky, tzn., že v období od 16. 6. 2020 do 20. 6. 2020 nedošlo k žádnému prodeji ETHANOLU-85.
Zbylé množství ETHANOLU-85 ve výši 1.382 litrů obviněná nechala okamžitě ekologicky
zlikvidovat, k čemuž správnímu orgánu I. stupně doložila důkazy. V období od 1. 1. 2020 do 16. 6.
2020 obviněná neobdržela jedinou stížnost na kvalitu prodávaného ETHANOLU-85 a obviněné nikdy
nebyla uložena pokuta za shodný nebo obdobný přestupek.
Prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí však dospěl k závěru, že zbylé množství
ETHANOLU-85 mohlo zakoupit dalších několik zákazníků (minimálně dvou desítek), což je nutné
přičíst k tíži obviněné, a dále dospěl k závěru, že míra ohrožení potencionálních zákazníků je tak
v projednávaném případě oproti případům v obviněnou doložených rozhodnutích větší. S odkazem na
ust. § 38 zákona o přestupcích obviněná namítá, že prvostupňový orgán spojil dohromady význam
zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem ohrožen, a význam a rozsah následku, čímž
nesprávně hodnotil povahu a závažnost přestupku. Význam zákonem chráněného zájmu, který mohl
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být údajným přestupkem ohrožen, je shodný jak v dané věci, tak i v případech, které doložila obviněná,
protože se jedná o stejný ohrožující přestupek stejného zákonem chráněného významu.
Nicméně následek přestupku je u každého z obviněnou doložených případů zcela odlišný,
přičemž rozsah následku údajného přestupku obviněné je nicotný, protože přede dnem 16. 6. 2020
nelze hovořit o tom, že by se obviněná dopouštěla jakéhokoliv přestupku, po datu 16. 6. 2020 do 20.
6. 2020, pokud by byly získány důkazy v souladu s právními předpisy, je možné přihlížet k následkům
údajného přestupku, ale vzhledem k tomu, že v období od 16. 6. 2020 do 20. 6. 2020 obviněná žádné
množství ETHANOLU 85 neprodala a následně nechala zbylé množství okamžitě ekologicky
zlikvidovat, k žádnému následku údajného přestupku nedošlo, a tudíž obviněné nelze přičítat k tíži
potencionální následek přestupku, neboť zákon hovoří o přímém následku přestupku. Pokud poté
prvostupňový orgán přihlížel k potencionálnímu ohrožení zákonem chráněného zájmu, resp.
k potencionálnímu následku přestupku, nepostupoval tím v souladu se zákonem.
Prvostupňový orgán tak nesprávně aplikoval kritéria stanovená v § 37, 38 zákona o přestupcích,
a nepřihlédl ke všem okolnostem, čímž nepochybně uložil obviněné zcela zjevně nepřiměřeně vysokou
pokutu.
Obviněná dále namítá, že při stanovení výše pokuty je nutné vycházet ze všech zákonných
kritérií a těmto přičítat stejnou váhu, přičemž je nutné v odůvodnění rozhodnutí všechna tato kritéria
uvést a uvést i to, jaký vliv měla na určení výše pokuty. V této souvislosti obviněná namítá, že v tomto
směru je napadené rozhodnutí zcela nepřezkoumatelné, neboť ačkoliv prvostupňový uvedl, že se
zabýval všemi kritérii, uvedl pouze některá z nich, nicméně již neuvedl, jaký vliv to mělo na stanovení
výše pokuty. Napadené rozhodnutí je tak nezákonné a nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů,
přičemž výše uložené pokuty je rovněž nepřezkoumatelná a zcela zjevně nepřiměřeně vysoká ve
vztahu k dané věci.
Obviněná dále namítá, že prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí uvedl, že návrh důkazu
obviněné k provedení rozboru retenčního vzorku nemá oporu v žádném platném právním předpisu, a
proto na to nemá právní nárok; tento důkaz proto neprovedl. Podle § 50 odst. 3 správního řádu platí,
že správní orgán je povinen v řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, i bez návrhu
zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost
uložena. Podle § 51 odst. 1 správního řádu platí, že k provedení důkazů lze užít všech důkazních
prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci, a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu
s právními předpisy. Jde zejména o listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecký posudek. Pokud
by tedy retenční vzorek byl odebrán v souladu s právními předpisy, pak právě § 50 odst. 3 a § 51 odst.
1 správního řádu stanoví, že obviněná má nárok na to, aby byl takový důkaz proveden k úplnému
zjištění stavu věci. Obviněná proto namítá, že vzhledem k tomu, že takový důkaz proveden nebyl,
prvostupňový orgán nejen že jí upřel její práva, ale navíc v rozporu s § 3 správního řádu nezjistil stav
věci úplně a přesně tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti.
Obviněná rovněž namítá, že v napadeném rozhodnutí zcela absentuje výslovné uvedení
jednotlivých podkladů, které měl správní orgán k dispozici pro své rozhodnutí, stejně jako absentují
jakékoli jeho úvahy, kterými se řídil při hodnocení podkladů a při výkladu jím citovaných ustanovení
právních předpisů, jakož i na základě jakých podkladů dospěl k závěru, že uložená pokuta není v dané
době pro obviněnou likvidační. Prvostupňový orgán se ani nijak nevypořádal s návrhem obviněné na
důkaz účastnickým výslechem, jak obviněná navrhovala v podání ze dne 15. 12. 2020. Napadené
rozhodnutí je tak nezákonné a nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.
S ohledem na uvedené skutečnosti obviněná odvolacímu orgánu navrhuje, aby napadené
rozhodnutí zrušil a věc vrátil prvostupňovému orgánu k novému projednání.
Prvoinstanční orgán neshledal důvody pro to, aby v autoremeduře ve smyslu § 87 odst. 1
správního řádu odvolání vyhověl. Předávacím dopisem ze dne 6. 9. 2021 proto předal spisový materiál
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odvolacímu orgánu k dalšímu řízení s tím, že odvolatel neuvádí žádné skutečnosti odůvodňující změnu
či zrušení prvostupňového rozhodnutí. Porušení právní povinnosti dané zákonem o PHM bylo
provedenou kontrolou prokazatelně zjištěno. Prvostupňový orgán má za to, že výše uložené pokuty
odpovídá povaze, způsobu i následkům spáchaného přestupku a je přiměřená. Pokuta byla uložena
v zákonem stanoveném rozpětí, byla řádně odůvodněna a rozhodnutí bylo vydáno v souladu
s právními předpisy. Navrhuje proto, aby odvolací orgán odvolání zamítl a prvostupňové rozhodnutí
potvrdil.
Rozhodnutí bylo právnímu zástupci obviněné doručeno dne 12. 8. 2021, odvolání obviněné
podané jejím právním zástupcem bylo dodáno do datové schránky prvoinstančního orgánu dne 27. 8.
2021. Odvolání tak bylo podáno včas a osobou oprávněnou. Dále ho proto odvolací orgán
přezkoumával podle § 98 odst. 1 zákona o přestupcích.
Po přezkoumání všech předložených písemných materiálů dospěl odvolací orgán k závěru, že
správní orgán prvního stupně učinil ve věci potřebná skutková zjištění ve smyslu ust. § 3 správního
řádu a nepochybil ani při právním hodnocení předmětné věci závěrem, že se obviněná dopustila
přestupku uvedeného ve výroku napadeného rozhodnutí, a tento delikt jí byl bezpečně prokázán.
Odvolací orgán rovněž neshledal v předchozím řízení žádnou procesní vadu s dopadem na zákonnost
a správnost vydaného rozhodnutí. Odvolací orgán však shledal důvody pro snížení uložené pokuty a
pro doplnění ustanovení prováděcí vyhlášky, které na tento případ dopadá.
Odvolací orgán předně konstatuje, že napadené rozhodnutí netrpí žádným z nedostatků
zakládajících nepřezkoumatelnost rozhodnutí pro nedostatky v odůvodnění. Důvody, které
prvostupňový orgán vedly k rozhodnutí, jsou z odůvodnění seznatelné; prvostupňový orgán vylíčil
konkrétní skutkové okolnosti, o něž své rozhodnutí opřel, uvedl úvahy, kterými se řídil při jejich
posouzení a popsal závěry, ke kterým na základě těchto úvah dospěl. Odvolací orgán rovněž neshledal,
že by prvostupňový orgán opomenul vypořádat některou z námitek uplatněných obviněnou v průběhu
správního řízení; v souladu se zásadou jednotnosti správního řízení, dle níž prvostupňové a odvolací
řízení tvoří jeden celek, a s tím související možností odvolacího orgánu napravit nedostatky
odůvodnění v odvolacím řízení ve smyslu s ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu pak odvolací
orgán doplnil odůvodnění napadeného rozhodnutí odůvodněním tohoto rozhodnutí, např. pokud jde o
návrh na účastnický výslech. K námitce obviněné, že v rozhodnutí zcela absentuje výslovné uvedení
jednotlivých podkladů rozhodnutí, odvolací orgán konstatuje, že v odůvodnění rozhodnutí jsou
v rámci posouzení relevantních skutečností řádně uvedeny podklady rozhodnutí, ze kterých
prvostupňový orgán při svých úvahách vycházel, v tomto směru odvolací orgán žádné pochybení
neshledal. Ani odvolací námitku, že v rozhodnutí absentují jakékoli úvahy prvostupňového orgánu,
kterými se řídil při hodnocení podkladů a při výkladu jím citovaných ustanovení právních předpisů,
nepovažuje odvolací orgán za důvodnou, neboť tyto úvahy v napadeném rozhodnutí obsaženy jsou.
Pokud jde o námitku, že v rozhodnutí chybí zmínka o tom, na základě jakých podkladů dospěl
prvostupňový orgán k závěru, že uložená pokuta není v dané době pro obviněnou likvidační, ani té
odvolací orgán nepřisvědčil, neboť tyto podklady jsou uvedeny ve třetím odstavci na straně 9
napadeného rozhodnutí. Odvolací orgán v souvislosti s námitkami týkajícími se nepřezkoumatelnosti
rozhodnutí uzavírá, že jak připomněl v souvislosti s námitkou nepřezkoumatelnosti Nejvyšší správní
soud (dále jen „NSS“) ve svém rozsudku č. j. 4 As 146/2017 ze dne 27. 9. 2017 (dostupné na
www.nssoud.cz), nepřezkoumatelnost není projevem nenaplněné subjektivní představy účastníka
řízení o tom, jak podrobně by mělo být rozhodnutí odůvodněno, ale objektivní překážkou, která
nadřízenému orgánu znemožňuje napadené rozhodnutí přezkoumat. Takovou vadou však napadené
rozhodnutí netrpí, jeho odůvodnění odpovídá požadavkům upraveným v ust. § 68 odst. 3 správního
řádu; odvolací orgán tak mohl přistoupit k jeho věcnému přezkumu.
Obviněná zpochybňuje podklady pořízené při kontrole s poukazem na to, že v některých
podkladech neodpovídá skutečnosti datum prvního kontrolního úkonu. Tímto úkonem měl být
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kontrolní nákup, poté následoval odběr kontrolního vzorku. K tomu zjevně došlo dne 16. 6. 2020, jak
vyplývá z úředního záznamu z tohoto dne, v němž jsou tyto úkony popsány, a který tvoří přílohu
protokolu o kontrole. Současně byl pořízen protokol o odběru vzorku ethanolu-85, číslo vzorku
116/30/20/V. Dne 20. 6. 2020 pořídili inspektoři úřední záznam, který je rovněž přílohou protokolu o
kontrole, a v němž je konstatováno, že laboratorním rozborem tohoto vzorku bylo zjištěno, že vzorek
nevyhověl limitním hodnotám ve výše uvedených ukazatelích jakosti; kopie inspekční zprávy č.
1197/2020 vydaná SGS Czech Republic, s.r.o. dne 19. 6. 2020, byla předána obviněné dne 20. 6. 2020.
Tato zpráva odkazuje na zkušební protokol č. 50279, přičemž oba dokumenty specifikují zkoumaný
vzorek číslem 116/30/20/V. Je pravdou, že zkušební protokol uvádí nesprávné datum odběru 17. 6.
2020, tato zjevná nesprávnost však s ohledem na další údaje – údaj ohledně specifikace vzorku
(116/30/20/V), údaj ohledně zákazníka (Česká obchodní inspekce) a označení pohonné hmoty (palivo
E-85), které odpovídají skutkovému stavu věci vyplývajícímu z ostatních podkladů, sama o sobě
nezpochybňuje, že předmětem rozboru byl vzorek ethanolu-85 odebraný u obviněné dne 16. 6. 2020.
Rovněž pokud jde o protokol o kontrole ze dne 10. 8. 2020, je zjevné, že v případě údaje o datu prvního
kontrolního úkonu 16. 7. 2020 se jedná o zřejmou nesprávnost, která však sama o sobě nezpochybňuje
kontrolní zjištění týkajícího se předmětného vzorku ethanolu, která s poukazem na odpovídající číslo
vzorku, číslo zkušebního protokolu a číslo inspekční zprávy z protokolu vyplývají. Co se týče opravy
těchto zřejmých nesprávností, odkaz obviněné na ust. § 18 odst. 5 a odst. 6 správního řádu není
přiléhavý, neboť protokol zkušební laboratoře není vydáván v rámci správního řízení, na opravu
zřejmých nesprávností v protokolu o kontrole se pak vztahuje ust. § 21 zák. č. 255/2012 Sb., zákon o
kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Je pravdou, že k opravě nedošlo, toto pochybení
však nijak nezpochybňuje, že prvním kontrolním úkonem byl kontrolní nákup a poté následoval odběr
předmětného vzorku, jak vyplývá ze všech uvedených podkladů; zřejmá nesprávnost, byť dosud
neopravená, na tomto závěru nic nemění. Odvolací orgán proto nepřisvědčil tvrzení obviněné, že tento
vzorek nebyl odebrán v době kontroly dle kontrolního řádu a ani v souladu s právními předpisy, a
nelze jej proto použít v tomto řízení jako důkaz. Skutkový stav věci vyplývající z uvedených podkladů
považuje odvolací orgán za náležitě prokázaný.
Obviněná dále napadá závěr prvostupňového orgánu, že provedení důkazu rozborem
retenčního vzorku, který navrhla, nemá oporu v žádném platném právním předpisu, a proto obviněná
nemá na provedení tohoto důkazu nárok. Obviněná v této souvislosti poukazuje na ust. § 50 odst. 3
správního řádu, dle něhož je správní orgán povinen v řízení, v němž má být z moci úřední uložena
povinnost, zjistit i bez návrhu všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho,
komu má být povinnost uložena, a na ust. § 51 odst. 1 správního řádu, dle něhož lze k provedení
důkazů užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci, a které nejsou
získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Obviněná se tedy domnívá, že má nárok na
to, aby byl takový důkaz proveden k úplnému zjištění stavu věci. K tomu odvolací orgán uvádí
následující.
Dle ust. § 3 správního řádu postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou
důvodné pochybnosti. Dle ust. § 52 věta druhá správního řádu není správní orgán návrhy účastníků
vázán, vždy však provede důkazy, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci. Z uvedených ustanovení
správního řádu vyplývá, že je na správním orgánu, aby posoudil, zda provedení důkazu navrženého
účastníkem řízení je nezbytné ke zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, či nikoli.
V posuzovaném případě vyplývají zjištěné nedostatky ethanolu-85 prodávaného dne 16. 6. 2020
obviněnou ze zkušebního protokolu a z inspekční zprávy akreditované zkušební laboratoře, přičemž o
správnosti těchto zjištění nevyvstaly v průběhu kontroly ani správního řízení žádné pochybnosti,
ostatně ani obviněná neuvedla žádné konkrétní skutečnosti, které by tato zjištění zpochybňovaly. Jak
připomíná i prvostupňový orgán ve svém rozhodnutí, rozbor retenčního vzorku je prováděn
v případech, kdy jsou výsledky prvního rozboru relevantním způsobem zpochybněny, zpravidla tomu
bývá v případě, kdy kontrolovaná osoba nechá provést rozbor kontravzorku, který je na žádost
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kontrolované osoby odebrán a ponechán v její provozovně, přičemž výsledek tohoto rozboru je odlišný
od rozboru prvního vzorku. Z úředního záznamu ze dne 16. 6. 2020 vyplývá, že kontravzorek byl na
žádost obviněné odebrán a ponechán v její provozovně, rozbor tohoto vzorku však obviněná provést
nenechala. Za této situace prvostupňový orgán nepochybil, když návrhu obviněné na provedení
rozboru retenčního vzorku nevyhověl, neboť jej nepovažoval za opodstatněný, přičemž ve svém
rozhodnutí řádně odůvodnil, co ho k takovému rozhodnutí vedlo. Tento postup je zcela v souladu s již
zmíněným ust. § 52 věta druhá správního řádu, jakož i se zásadou hospodárnosti veřejné správy.
Odvolací orgán proto nepřisvědčil námitce obviněné, že neprovedením rozboru retenčního vzorku jí
prvostupňový orgán upřel její práva, a že náležitě nezjistil skutkový stav věci.
Co se týče námitky, že se prvostupňový orgán nijak nevypořádal s návrhem obviněné na důkaz
účastnickým výslechem, který vznesla v podání ze dne 15. 12. 2020, je pravdou, že v odůvodnění
napadeného rozhodnutí zmínka o tomto důkazu chybí, odvolací orgán proto v tomto ohledu
odůvodnění doplňuje následujícími úvahami. Obviněná navrhla účastnický výslech na důkaz toho, že
nebyla nikdy trestána v souvislosti s porušením právních předpisů vztahujících se k prodeji pohonných
hmot; případnou recidivu však správní orgán ověřuje vždy při úvahách o výši pokuty, přičemž vychází
ze své elektronické evidence, účastnický výslech k tomu nutný není. Dále tento důkaz navrhla
obviněná v souvislosti s tvrzením, že v období od 18. 10. 2018 do současné doby neřešila jedinou
stížnost na prodej ethanol- 85, přičemž nemá ani informace o tom, že by kontrola byla zahájena
z podnětu jakéhokoliv jejího poškozeného zákazníka. Skutečnost, že kontrola nebyla zahájena
z podnětu spotřebitele, vyplývá ze spisového materiálu, skutečnost, že obviněná dosud neřešila jedinou
stížnost na prodej předmětné pohonné hmoty, je nepodstatná vzhledem k tomu, že se jedná o
ohrožovací přestupek, jak uvedl již prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí; ohledně této
skutečnosti by bylo potřeba provést dokazování pouze v případě, že by taková stížnost podána byla,
neboť by to představovalo okolnost zvyšující závažnost postihovaného přestupku, o takový případ se
však zde nejedná. Ze spisového materiálu pak nevyplývá žádný další důvod, pro který by bylo
nezbytné provést výslech obviněné; ta pak mohla vyjádřit své stanovisko při ústním jednání, které bylo
na její žádost provedeno, účastnil se jej však pouze její právní zástupce. Lze uzavřít, že provedení
účastnického výslechu je v dané věci nadbytečné, prvostupňový orgán proto nepochybil tím, že
k němu nepřistoupil.
V podání ze dne 15. 12. 2020 obviněná navrhla rovněž důkaz prodeje položkově v období od
1. 1. 2020 do 16. 6. 2020, kterým mělo být prokázáno, že za toto období obdržela v souvislosti
s prodejem ethanolu-85 částku pouze ve výši 21.988 Kč bez DPH. Ani tato skutečnost však není pro
posouzení přestupku obviněné spočívajícího v tom, že dne 16. 6. 2020 prodávala tuto pohonnou hmotu
a stanovení trestu za něj významná, jak vyplývá z odůvodnění prvostupňového a tohoto rozhodnutí;
provedení tohoto důkazu je tedy rovněž nadbytečné.
Odvolací orgán uzavírá, že na základě pořízeného spisového materiálu považuje za náležitě
prokázané, že obviněná se shora popsaným jednáním dopustila porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o PHM,
čímž naplnila skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o PHM. Odvolací
orgán pouze doplnil do výroku rozhodnutí ust. § 3 odst. 1 písm. e) vyhl. č. 133/2010 Sb., dle něhož
požadovaná jakost ethanolu E85 je splněna, odpovídá-li ČSN P CEN/TS 15293. Tato vyhláška byla
k 1. 1. 2021 zrušena vyhl. č. 516/2020 Sb., která obsahuje stejnou právní úpravu v ust. § 3 odst. 1 písm.
g) této vyhlášky; nová právní úprava tedy není pro obviněnou příznivější, a je tak namístě přestupek
posoudit v souladu se zásadou zákazu retroaktivity podle právní úpravy účinné v době spáchání
přestupku.
Za přestupek dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o PHM v návaznosti na ust. § 8 odst. 3 písm.
b) zákona o PHM lze uložit pokutu do výše 5 000 000 Kč. Při stanovení výše pokuty je třeba zohlednit
hlediska uvedená v ust. § 37 a násl. zákona o přestupcích.
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Co se týče významu zákonem chráněného zájmu, který byl projednávaným přestupkem
porušen, lze uvést, že povinnost prodávat pohonné hmoty odpovídající předepsaným požadavkům na
jejich jakost a složení směřuje k ochraně takových základních hodnot, jako je život, zdraví, majetku,
jakož i životní prostředí. Porušení této povinnosti je tak třeba považovat za přestupek se značnou
typovou závažností, čemuž odpovídá i horní hranice zákonné sazby (5 000 000 Kč).
V této souvislosti lze rovněž připomenout rozsudek NSS č. j. 4 As 123/2014-33 ze dne 19. 9.
2014, v němž soud mj. uvedl, že: „V tomto smyslu tedy lze konstatovat, že distribuce pohonných hmot
koncovým spotřebitelům jakožto látek potenciálně nebezpečných z důvodu jejich hořlavosti a dalších
rizik pro životní prostředí i majetek či zdraví osob je spojena s řadou přísných pravidel, která mají za
cíl eliminaci těchto významných rizik. Tato regulace je logická a žádoucí nejen při zohlednění
uvedených závažných rizik, ale i vzhledem k tomu, že koneční spotřebitelé nemají žádnou možnost, jak
kvalitu prodávaných pohonných hmot posoudit, a musejí se zcela spoléhat na to, že regulační orgány
zajistí, že v distribuční síti budou prodávány pouze kvalitní a nezávadné pohonné hmoty. Závažnosti
případných následků porušení povinností provozovatelů čerpacích stanic pak odpovídá jednak
konstrukce objektivní odpovědnosti těchto osob za správní delikty a úzce vymezený liberační důvod,
jednak i výše zákonných sazeb sankcí.“
Pokud jde o způsob spáchání posuzovaného přestupku, ten spočíval v prodeji ethanolu-85,
který neodpovídal požadavkům stanoveným právními předpisy na kvalitu v parametru tlak par DVPE,
jehož zjištěná hodnota byla 27,7 kPa, zatímco norma stanoví minimální hodnotu při zahrnutí nejistoty
měření 34,1 kPa, a v parametru voda KF, jehož zjištěná hodnota činila 0,834% m/m, zatímco
předepsaná maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření je 0,416% m/m. Odvolací orgán ve shodě
s prvostupňovým orgánem konstatuje, že v řízení nebylo zjištěno, že by se jednalo o úmyslně spáchaný
přestupek, což by představovalo přitěžující okolnost; nedbalostní jednání pak je pro tento přestupek
typické, pročež není hodnoceno ve prospěch ani v neprospěch pachatele přestupku.
Následky přestupku spočívají v tom, že spotřebitel, jenž s důvěrou v kvalitu prodávané
pohonné hmoty, kterou nemá možnost si při koupi ověřit, koupí ethanol-85, který v ukazateli tlak par
DVPE dosahoval o 6,4 kPa nižší hodnoty, než je minimální hodnota předepsaná, a v ukazateli voda
KF překračoval předepsanou hodnotu více než dvojnásobně. Tlak par je charakteristikou těkavosti
pohonné hmoty. Jak zmiňuje i prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí, tlak par ovlivňuje
startování zážehového motoru v zimním období a provozní bezpečnost při manipulaci, či ztráty
benzínu v letním období; čím je tento tlak vyšší, tím lze snáze spustit motor a rychleji ho zahřát na
provozní teplotu, nevýhodou jsou však vyšší ztráty při uskladnění paliva a emise do životního
prostředí. Nadlimitní tlak par zvyšuje obsah uhlovodíků, které se z benzinu odpařují do ovzduší při
všech jeho manipulacích a tím negativně ovlivňují složení emisí. Pro letní období se tak požaduje nižší
hodnota tlaku par, aby se minimalizovalo množství nejlehčích podílů benzinů odpařených do ovzduší,
v zimním období vyšší pro zajištění dostatečné těkavosti benzinu při startu v zimních podmínkách. Jak
poznamenává prvostupňový orgán, v důsledku nízkého tlaku par může dojít u vozidel k problémům
při startu za nízkých teplot, kdy je buď chod motoru nepravidelný, nebo se ho dokonce ani nastartovat
nepodaří, což vede k neúměrnému zatížení motoru a k negativnímu ovlivnění složení emisí. Tuto
skutečnost však odvolací orgán na rozdíl od prvostupňového orgánu nepovažuje za skutečnost
zvyšující závažnost tohoto přestupku ve srovnání s jinými způsoby porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o
PHM, neboť negativní dopad pochybení spočívajícího v nedodržení předepsaných kvalitativních
parametrů pohonných hmot na stav motoru a na složení emisí je u tohoto přestupku obvyklý nehledě
na to, že projednávaný přestupek se stal v červnu, přičemž k potížím při startu dochází spíše za nízkých
teplot. Pokud jde o nadlimitní obsah vody, i ten může negativně ovlivnit startovatelnost studeného
motoru a složení výfukových plynů zejména v zimním období. Zvýšený obsah vody může rovněž
ovlivnit činnost některých typů senzorů složení paliva a spalin u vícepalivových vozidel, voda v palivu
může způsobit korozi a mikrobiální růst. Na rozdíl od prvostupňového orgánu odvolací orgán
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v neprospěch obviněné vyhodnotil, že maximální přípustná hodnota byla překročena více než
dvojnásobně, což je výrazná odchylka od předepsané hodnoty.
K námitce obviněné, že v daném případě není namístě zohlednit v její neprospěch, že případné
následky přestupku se nemusely týkat pouze malého množství zákazníků, ale minimálně dvou desítek,
když stav nádrže činil po odebrání vzorku dne 16. 6. 2020 1398 litrů, resp. ke dni zákazu prodeje zbylé
nejakostní pohonné hmoty dne 20. 6. 2020 1382 litrů, přičemž poté došlo k likvidaci této pohonné
hmoty, odvolací orgán uvádí následující. Prvostupňový orgán při rozhodování příkazem vyměřil
obviněné pokutu ve výši 250 000 Kč s tím, že jí přičetl k tíži, že za období od posledního závozu
předmětné hmoty (19. 10. 2018) do vydání zákazu jejího prodeje (20. 6. 2020) bylo prodáno celkem
4 576 litrů v celkové hodnotě 105 516 Kč. V napadeném rozhodnutí prvostupňový orgán v této
souvislosti poznamenává, že vzhledem k tomu, že nemá prokázané, že obviněná prodávala
předmětnou pohonnou hmotu, která neodpovídala požadavkům na jakost, i před provedeným odběrem
vzorků dne 16.6.2020, v napadeném rozhodnutí již nezahrnuje tento prodej na rozdíl od příkazu do
svého hodnocení; přihlíží tedy pouze k možnému prodeji zbylé nejakostní pohonné hmoty v množství
1 382 litrů. Dle prvostupňového orgánu však tato přehodnocená skutečnost nesnižuje společenskou
nebezpečnost protiprávního jednání v takové míře, aby v rozhodnutí přistoupil ke snížení pokuty
oproti pokutě uložené příkazem. Odvolací orgán k tomu uvádí, že pokud snížení množství možné
prodané vadné pohonné hmoty ze 4 576 litrů na 1 382 litrů (tedy o 3 194) litrů nemá z pohledu
prvostupňového orgánu vliv na výši pokuty, není obhajitelné, aby na výši pokuty mělo vliv případně
prodaných 1 382 litrů. Odvolací orgán na rozdíl od prvostupňového orgánu proto v neprospěch
obviněné nezohlednil skutečnost, že stav nádrže ke dni zákazu prodeje zbylé nejakostní pohonné
hmoty činil 1382 litrů, v důsledku čehož se případné následky mohly týkat minimálně dvou desítek
zákazníků. Z téhož důvodu odvolací orgán nepovažuje za významnou zmínku obviněné ohledně toho,
jakou částku obdržela v souvislosti s prodejem ethanolu-85 v období od 1. 1. 2020 do 15. 6. 2020 ani
to, že v tomto období neobdržela jedinou stížnost na kvalitu prodávaného ethanolu-85. Dále obviněná
v odvolání uvádí, že v době od 16. 6. 2020 do 20. 6. 2020 bylo u ní odebráno 16 l ethanolu 85, a to
jako kontrolní vzorky, to však neodpovídá spisovému materiálu, dle něhož sice bylo dne 16. 6. 2020
v nádrži 1398 l a dne 20. 6. 2020 1382 l, ovšem 1398 l bylo v nádrži až po odběru vzorku dne 16. 6.
2020 a odebráno ke kontrole bylo 8,8 l, jak dokládá protokol o odběru vzorků ze dne 16. 6. 2016,
a úřední záznam z téhož dne. Tato skutečnost však pro posouzení věci není nijak významná, jak
vyplývá z odůvodnění tohoto i prvostupňového rozhodnutí.
Odvolací orgán nepřisvědčil námitce obviněné, že při stanovení výše pokuty prvostupňový
orgán pochybil, když se zabýval pouze některými ze zákonem stanovených kritérií. Odvolací orgán
v této souvislosti poukazuje na judikaturu NSS, dle níž „Stěžovatel se mýlí, pokud si myslí, že správní
orgán byl povinen ve svém rozhodnutí posoudit každé jednotlivé kritérium uvedené v § 37 a § 38
přestupkového zákona. Jak již NSS opakovaně vysvětlil, výčet okolností, k nimž správní orgán při
určování druhu a výměry správního trestu přihlíží, je demonstrativní. Správní orgán musí zhodnotit
všechny podstatné okolnosti, není ale povinen se vyjadřovat ke všem okolnostem uvedeným v zákoně,
nejsou-li v konkrétním případě dány (viz rozs. NSS č. j. 10 As 230/2021-40 ze dne 13. 10. 2021, dále
též např. rozs. NSS ze dne 21. 5. 2020, čj. 9 As 246/2019-58, bod 37, nebo ze dne 20. 5. 2021, čj. 1
As 373/2020-40, bod 24). Prvostupňový orgán zohlednil všechna relevantní hlediska stanovená
zákonem o přestupcích, přičemž jeho úvahy doplnil odvolací orgán svými úvahami obsaženými
v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Důvodná není ani odvolací námitka, že prvostupňový orgán neuvedl,
jaký vliv mělo uplatnění jednotlivých hledisek na stanovení výše pokuty, neboť z prvostupňového
rozhodnutí je zřejmé, zda zohlednění těchto hledisek vedlo k posouzení věci ve prospěch nebo k tíži
obviněné. Ani v této souvislosti tedy odvolací orgán na rozdíl od obviněné neshledal
nepřezkoumatelnost rozhodnutí.
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Ve vztahu k výši pokuty obviněná poukazovala na dvě rozhodnutí Inspektorátu České
obchodní inspekce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, která v průběhu prvostupňového řízení doložila a
jimiž byla uložena za prodej ethanolu-85, u něhož hodnota tlaku par DVPE byla o 4 kPa nižší než
předepsaná hodnota, v prvním případě pokuta ve výši 50 000 Kč a v druhém případě pokuta ve výši
30 000 Kč. Jak v této souvislosti správně poukazuje prvostupňový orgán, ve zde projednávaném
případě je třeba zohlednit, že odchylka od předepsané hodnoty je vyšší (6,4 kPa), a především pak to,
že ethanol-85 prodaný obviněnou nevyhověl předepsaným hodnotám rovněž v parametru voda KF,
kde tuto hodnotu překročil více než dvojnásobně; takovéto porušení jak co do výše odchylky, tak co
do povahy tohoto parametru, kdy nadlimitní obsah vody v pohonné hmotě nejenže může způsobit
zhoršení jízdních vlastností vozidla, ale v případě, že jde o větší množství vody, může zapříčinit
poruchu chodu motoru, považuje odvolací orgán za zvlášť závažné. Na druhou stranu odvolací orgán
konstatuje, že pokuta ve výši 50.000 Kč byla uložena obviněné, která v době rozhodování správního
orgánu v září 2017 dle odůvodnění rozhodnutí provozovala poměrně širokou síť čerpacích stanic (ke
dni vydání tohoto rozhodnutí provozuje 44 čerpacích stanic), přičemž přestupku spočívajícího
v prodeji nekvalitních pohonných hmot se dopustila opakovaně. S ohledem na tyto skutečnosti dospěl
odvolací orgán na rozdíl od prvostupňového orgánu k tomu, že i přes významně vyšší závažnost zde
projednávaného jednání není namístě v tomto případě uložit pokutu 8x vyšší než v prvním případě,
resp. 5x vyšší než v druhém případě; i z tohoto důvodu pokutu vyměřenou prvostupňovým orgánem
snížil.
Pokud jde o majetkové poměry obviněné, je pravdou, že nejde o kritérium pro stanovení výše
pokuty výslovně upravené zákonem o přestupcích, správní orgán se jím však musí zabývat za situace,
kdy by výše pokuty mohla být pro obviněného likvidační, jak připomíná prvostupňový orgán; zároveň
však by pokuta měla být stanovena v takové výši, aby byla dostatečně citelným zásahem do
majetkových poměrů obviněného, a naplnila tak svou funkci represivní i preventivní; i v tomto ohledu
tedy hrají majetkové poměry svou úlohu. Z obviněnou předloženého daňového přiznání vyplývá, že
za rok 2020 hospodařila se ztrátou 117 150 Kč. Ve shodě s prvostupňovým orgánem odvolací orgán
v této souvislosti podotýká, že pouhý záporný hospodářský výsledek a daňová ztráta nemohou být
samy o sobě indikátorem likvidačního dopadu pokuty, pokud obviněná i přesto podniká; vždy je třeba
hodnotit celkovou hospodářskou situaci obviněné jakožto právnické osoby, jak uvádí judikatura (viz
např. rozs. NSS ze dne 4. 2. 2015, č. j. 6 As 250/2014-35). Jak dále připomíná NSS, „ Daňová ztráta
nepředstavuje závazek uhradit vyčíslenou částku. Naopak, pokud by v příštích třech letech dosáhla
žalobkyně lepších hospodářských výsledků, mohla by si daňovou ztrátu z roku 2013 odečíst od základu
daně a svou daňovou bilanci tak vylepšit (§ 5 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů). Ta část odůvodnění, v níž stěžovatelka uvádí, že daňová ztráta je údajem,
který vypovídá spíše o úspěšnosti podnikatelské činnosti žalobkyně, ale nemá bezprostřední vliv na její
schopnost hradit své závazky, je tedy přezkoumatelná.“ (srov. rozs. NSS 6 As 98/2017-38 ze dne 28.
6. 2017). Podstatné je tedy to, zda obviněná je i přes uložení pokuty schopna hradit běžné provozní
náklady. Z rozvahy ve zkráceném rozsahu ke dni 31. 12. 2020 a ke dni 31. 12. 2019, které jsou
bírce listin obchodního rejs
že aktiva obviněné ke dni 31. 12. 2020 činila
ke dni 31. 12. 2019 činila
z toho oběžná aktiva ke dni 31. 12. 2020 činila
2019 činila
Pokud jde o pasiva, vlastní kapitál ke dni 31.
12. 2020 činil
ke dni 31.
oje ke dni 31. 12. 2020
představoval
ke dni 31. 19. 2020 před
Z uvedených částek je
patrné, že ve srovnání s jinými provozovateli čerpacích stanic obviněná podniká v této oblasti spíše
v menším rozsahu, jak dokládají i údaje v živnostenském rejstříku, dle nichž obviněná provozuje 3
provozovny, z příloh účetní závěrky za rok 2020 a rok 2019 pak vyplývá, že má 4 zaměstnance.
S ohledem na již zmíněnou zásadu přiměřenosti odvolací orgán snížil pokutu vyměřenou
prvostupňovým orgánem, neboť má za to, že i nižší pokuta bude dostatečně citelným zásahem do
poměrů obviněné, přičemž lépe odpovídá jejím majetkovým poměrům a rozsahu jejího podnikání.
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Pokud by jednorázové zaplacení pokuty znamenalo pro obviněnou vážnou újmu, může využít
možnosti úhrady pokuty ve splátkách, přičemž odvolací orgán v podrobnostech odkazuje na
odůvodnění prvostupňového rozhodnutí, v němž prvostupňový orgán informoval obviněnou o této
možnosti a o způsobu jejího uplatnění.
Ve vztahu k osobě obviněné odvolací orgán ve shodě s prvoinstančním orgánem vyhodnotil ve
prospěch obviněné, že se jedná o její první zjištěné porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o PHM, že při
kontrole se správním orgánem řádně spolupracovala a poskytla všechny požadované informace, což
přispělo k efektivnímu průběhu kontroly, a rovněž k tomu, že zjednala nápravu závadného stavu.
Odvolací orgán souhlasí rovněž s úvahou prvostupňového orgánu, že byť činnost obviněné
nebyla přímo dotčena vládními opatřeními přijatými v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, je
při stanovení výše pokuty namístě zohlednit aktuální nepříznivou hospodářskou situaci s tím spojenou.
V důsledku všech restriktivních opatření dochází k celkovému poklesu výkonu ekonomiky, s tím
související nižší koupěschopnosti lidí ovlivněné i obavami z budoucího vývoje, což se vedle výdajů
spojených s hygienickými opatřeními a s personálními obtížemi způsobenými zejména karanténami a
onemocněními zaměstnanců nepříznivě podepisuje na hospodaření velké části podnikatelských
subjektů i na finanční situaci domácností.
Zbývající zákonem o přestupcích stanovená kritéria pro určení výše pokuty nejsou pro
posuzovaný případ relevantní, pročež na výši uložené pokuty nemají vliv.
S ohledem na to, že odvolací orgán nevyhodnotil v neprospěch obviněné 2 skutečnosti
zohledněné prvostupňovým orgánem a naopak vyhodnotil v její neprospěch jednu skutečnost, kterou
prvostupňový orgán v úvahu nevzal, s ohledem na majetkové poměry a rozsah podnikání obviněné a
na skutkově obdobné případy zmíněné obviněnou odvolací orgán přistoupil k významnému snížení
pokuty vyměřené prvostupňovým orgánem, neboť má za to, že nově vyměřená pokuta ve výši
190.000,- Kč je dostatečně citelným zásahem do majetkové sféry obviněné, a naplní tak svůj represivní
a preventivní účel, přičemž lépe odpovídá všem shora popsaným okolnostem.
Odvolací orgán nepřistoupil k výraznějšímu snížení pokuty vyměřené prvoinstančním orgánem
především s ohledem na společenskou škodlivost postihovaného přestupku vyjádřenou i maximální
možnou výši pokuty, kterou lze za takový přestupek uložit, tj. 5.000.000,- Kč a na to, že se jednalo o
nesplnění hodnot ve dvou zkoumaných parametrech. V této souvislosti lze připomenout konstantní
judikaturu, dle níž „aby pokuta za jiný správní delikt naplnila svůj účel z hlediska individuální i
generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele. Odpovídající intenzita
majetkové újmy bude v konkrétních případech záviset na řadě faktorů, v prvé řadě však na závažnosti
spáchaného deliktu. Ta v sobě vždy zahrnuje jak typovou závažnost, kterou zákonodárce vyjádřil již
rozpětím zákonné sazby pro uložení pokuty, tak individuální závažnost protiprávního jednání
v konkrétním případě.“ (srov. např. usnesení NSS č. j. 1 As 9/2008 – 133 ze dne 20. 4. 2010 – dostupné
na www.nssoud.cz).
S ohledem na výše popsané majetkové poměry obviněné a na již zmíněnou možnost splácení
pokuty ve splátkách nemá odvolací orgán za to, že by pokuta ve výši 190.000,- Kč byla pro obviněnou
jakožto podnikající právnickou osobu zabývající se prodejem pohonných hmot likvidační v tom
smyslu, že by sama o sobě obviněné přivodila platební neschopnost nebo ji donutila ukončit
podnikatelskou činnost nebo by se v důsledku takové pokuty mohlo stát na dlouhou dobu jediným
smyslem její podnikatelské činnosti splácení této pokuty a zároveň je zde reálné riziko, že se obviněná
na základě této pokuty dostane do existenčních potíží, jak mj. definuje likvidační pokutu usnesení NSS
č. j. 1 As 9/2008 – 133 ze dne 20. 4. 2010.
Dle ust. § 95 odst. 1 zákona o přestupcích uloží správní orgán obviněnému, který byl uznán
vinným, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou. Podle § 79 odst. 5 správního řádu uloží
správní orgán tuto povinnost účastníkovi, který správní řízení vyvolal porušením své právní
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povinnosti, a to ve výši stanovené prováděcím právním předpisem. V tomto případě bylo správní řízení
vyvoláno shora popsaným protiprávním jednáním obviněné. Podle § 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, je paušální částka nákladů řízení stanovena ve výši
1 000 Kč. Prvoinstanční orgán tak uložil povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč v souladu
s právními předpisy.
Z výše uvedených důvodů proto odvolací orgán rozhodl tak, jak je shora 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 nelze odvolat (viz ust. § 91 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád).
Mgr. Vlastimil Turza
zástupce ústředního ředitele
České obchodní inspekce
podepsáno elektronicky
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Česká obchodní inspekce
inspektorát Jihomoravský a Zlínský se sídlem v Brně
třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno
Č.j.:

ČOI 133374/20/3000/R/N

Sp.zn.:

486/30/20

V Brně dne 9. srpna 2021

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, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o pohonných hmotách“) 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:

ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o.

sídlo:

Žižkova 500, 738 01, Frýdek-Místek - Frýdek

IČO:

286 14 020

právně zast. Mgr. Pavlem Krausem, advokát

Stránka 13 z 26

I.

se uznává vinnou tím, že dne 16. 6. 2020 na čerpací stanici, na adrese Podlesí, 757 01 Valašské
Meziříčí, prodávala pohonnou hmotu ETHANOL 85, vzorek č. 116/30/20/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.
1197/2020 ze dne
19. 6. 2020 bylo zjištěno a prokázáno, že pohonná hmota ETHANOL85, vzorek č. 116/30/20/V, nevyhověla limitním hodnotám ČSN EN 15293:2019 a to v ukazateli
„Tlak par DVPE“, kdy zjištěná hodnota činila 27,7 kPa, zatímco příslušná hodnota specifikace
při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 má činit minimálně
34,1 kPa a maximálně 60,9 kPa, a dále nevyhověla v ukazateli „Voda KF“, kdy zjištěná hodnota
činila 0,834 % m/m, zatímco příslušná hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle
ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 má činit maximálně 0,416 % m/m, a tím porušila
právní povinnost uvedenou v ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách a naplnila
skutkovou podstatu přestupku ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

II.

za spáchání výše uvedeného přestupku se obviněné ukládá podle ust. § 8 odst. 3 písm. b)
zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 250 000 Kč (slovy: dvě stě padesát 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 1104863020, 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 1104863020,
KS: 0378 (převodním příkazem), 0379 (poštovní poukázkou).

Odůvodnění
Dne 16. 6. 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
kontrolního vzorku pohonné hmoty na čerpací stanici, na adrese Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí,
kterou provozuje obchodní společnost ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o., IČO 286 14 020. Při kontrole a
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odběru vzorku byla přítomna vedoucí čerpací stanice
sepsán úřední záznam.

O tomto byl téhož dne

Dne 20. 6. 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, na
Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí. Při kontrole byla přítomna obsluha čerpací stanice
Na provozovně byla ponechána kopie inspekční zprávy č. 1197/2020 ze dne 19. 6. 2020.
Kontrolou bylo zjištěno, že po odběru vzorku dne 16. 6. 2020 nebyl na čerpací stanici proveden nový
závoz pohonné hmoty, ETHANOL 85. 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, ETHANOL 85 v množství 1 382 litrů, 27,90 Kč/l, v celkové hodnotě 38 557,80 Kč,
která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů. O tomto byl sepsán téhož dne úřední
záznam.
Dne 10. 8. 2020 byl inspektorem 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 ETHANOL 85, vzorek č. 116/30/20/V, odebraného dne 16. 6.
2020 na čerpací stanici, na adrese Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí. Úřední záznamy ze dne 16. 6.
a 20. 6. 2020, Inspekční zpráva č. 1197/2020 a Zkušební protokol č. 50279 jsou přílohou Protokolu
o kontrole. Protokol o kontrole byl obviněné doručen prostřednictvím datové schránky dne 11. 8.
2020.
Dne 9. 7. 2020 bylo správnímu orgánu od obviněné doručeno písemné vyjádření, ve kterém uvádí,
že prodej paliva ETHANOL E85 byl bezprostředně po zjištění ČOI, tzn. dne 20. 6. 2020, přerušen a
zcela ukončen. Palivo bylo naskladněno dne 19. 10. 2018 a po celo dobu uskladněné v nádrži
s platnou zkouškou technického stavu. Za období od posledního závozu (19. 10. 2018 do 16. 6.
2020, resp. 20. 6. 2020 bylo vydáno celkem 4 576 litrů v celkové hodnotě 105 516 Kč (v prodejních
cenách vč. DPH). Přílohou tohoto vyjádření byl doklad o likvidaci nebezpečného odpadu a dodací
list k předmětné dodávce.
K písemnému vyjádření správní orgán uvedl, že zjednání nápravy ze strany obviněné, likvidaci
nevyhovující PHM, správní orgán zohlední při stanovení výše sankce.
Kontrolou bylo zjištěno a prokázáno, že obviněná dne 16. 6. 2020 na čerpací stanici, na adrese
Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí, prodávala pohonnou hmotu ETHANOL 85, vzorek č. 116/30/20/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.
1197/2020 ze dne 19. 6. 2020, bylo zjištěno a prokázáno, že pohonná hmota ETHANOL 85, vzorek
č. 116/30/20/V, nevyhověla limitním hodnotám ČSN EN 15293:2019 a to v ukazateli „Tlak par
DVPE“, kdy zjištěná hodnota činila 27,7 kPa, zatímco příslušná hodnota specifikace při zahrnutí
nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a ČSN EN ISO 4259-2 má činit minimálně 34,1 kPa a
maximálně 60,9 kPa, a dále nevyhověla v ukazateli „Voda KF“, kdy zjištěná hodnota činila 0,834 %
m/m, zatímco příslušná hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 a
ČSN EN ISO 4259-2 má činit maximálně 0,416 % m/m.
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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 § 8 odst. 1 písm. a) 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, provozovatele čerpací stanice a vlastníka výdejní jednotky, a to i během přepravy, podle
zvláštního právního předpisu a sleduje a 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), e) a f) a § 6q odst. 1, 4
až 6 a.
Na základě ust. § 7 odst. 2 písm. c) citovaného zákona Česká obchodní inspekce kontroluje ve
spolupráci s orgány správního dozoru podle zvláštních předpisů plnění povinnosti podle § 5 odst. 1
a 6, § 5 odst. 8 písm. c) 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 § 8 odst. 1 písm. a) citovaného zákona stanoví, že přestupku se dopustí ten, kdo prodá
nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty
podle § 3 odst. 1.
Ust. § 8 odst. 3 písm. b) citovaného zákona stanoví, že za přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000
Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d).
Dne 24. 9. 2020 byl vydán správním orgánem příkaz čj. ČOI 120332/20/3000/P/N, kterým byla
obviněné uložena pokuta ve výši 250 000 Kč.
Dne 30. 9. 2020 byl správnímu orgánu od obviněné doručen odpor. Tímto odporem byl příkaz zrušen
a v řízení bylo pokračováno. V podaném odporu obviněná namítá, že nesouhlasí s napadaným
příkazem, nenaplnila skutkovou podstatu přestupku, a pro případ, že by bylo bez jakýchkoliv
pochybností prokázáno, že ji naplnila, obviněná namítá, že pokuta je zcela nepřiměřená a zcela
neodůvodněná. Obviněná navrhuje, aby příslušný správní orgán řízení o přestupku zastavil.
K podanému odporu správní orgán uvádí, že nesouhlasí s námitkou obviněné, že nenaplnila
skutkovou podstatu přestupku. Správní orgán jednoznačně prokázal, že obviněná na základě
laboratorního rozboru prodávala pohonnou hmotu ETHANOL 85, která nesplňovala požadavky
zvláštních právních předpisů, a tím porušila zákon o pohonných hmotách. Dále správní orgán uvádí,
že je povinen při ukládání pokuty zohlednit všechna hlediska dle ust. § 37 a násl. zákona o
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odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dbát, aby výše uložené pokuty byla zdůvodněna
způsobem nepřipouštějícím pochyby o adekvátnosti výše pokuty a odpovídajícím konkrétním
okolnostem individuálního případu. Správní orgán přihlédl v daném případě ke všem relevantním
kritériím, jež podrobně rozebral a uvedl, zda je hodnotil ve prospěch či v neprospěch obviněné. Tato
hodnocení kritérií pak ve svém souhrnu vypovídají o závažnosti přestupku, kterou pak správní orgán
vyjádřil výší uložené pokuty, jenž je výsledkem úvah obsažených v příslušných pasážích odůvodnění
napadeného příkazu. Správní orgán dále uvádí, že při ukládání pokuty za přestupek postupuje podle
volného správního uvážení, tedy v zákonem dovolené volnosti správního orgánu rozhodnout ve
vymezených hranicích, resp. volit některé z více možných řešení, které zákon vymezuje. Správní
orgán přitom dbá na přiměřenost sankce z hlediska jejího účelu. Pro správné a spravedlivé ukládání
sankcí je významné dodržování principu zákonnosti trestání a principy individualizace sankce.
Zásada zákonnosti trestání spočívá v tom, že se správní orgán musí důsledně řídit pravidly pro
ukládání sankcí, zásada individualizace sankce pak ukládá, aby druh, kombinace a intenzita sankcí
odpovídaly všem okolnostem a zvláštnostem konkrétního případu (srov. např. rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 13. 12. 2007, č. j. 3 As 32/2007-48). Správní orgán pak při ukládání sankce
v napadnutém příkazu postupoval obdobně a nemá za to, že by se pokuta uložená obviněné
odchylovala v její neprospěch od pokut ukládaných v obdobných případech.
Dne 5. 10. 2020 byla obviněné doručena písemnost „Vyrozumění před vydáním rozhodnutí“ čj. ČOI
131866/20/3000 ze dne 2. 10. 2020.
Dne 12. 10. 2020 byla správnímu orgánu od obviněné prostřednictvím právního zástupce Mgr. Pavla
Krause, advokáta, se sídlem Jitřní 558/8, 147 00 Praha 4, doručena písemnost „Žádost o nařízení
ústního jednání včetně vyjádření“, ve které obviněná prostřednictvím svého právního zástupce
žádala dle § 80 odst. 2 zákona č.250/2016 Sb., o nařízení ústního jednání.
Na tuto žádost správní orgán reagoval písemností čj. 141988/20/3000 ze dne 5. 11. 2020, ve které
správní orgán obviněnou informoval, že v souvislosti s vývojem pandemie coronaviru, omezení
volného pohybu občanů a kontaktů s dalšími lidmi s výjimkou cest do práce, nezbytných cest za
rodinou, nákupu základního sortimentu či nutné pomoci blízkým a cest k lékaři a s tím související
omezený přímý kontakt státní správy s veřejností, že nařízení ústního jednání není na základě těchto
skutečností vhodné a současně poskytl obviněné delší dobu (do 26. 11. 2020) na to, aby se mohla k
projednávané věci vyjádřit, případně požadovat zaslání dokladů, které jsou součástí spisu vedeného
pod sp. zn. 486/30/20.
Dne 11. 11. 2020 byla České obchodní inspekci od obviněné prostřednictvím právního zástupce
doručena písemnost „Žádost o zaslání podkladů a prodloužení lhůty k vyjádření“, ve které obviněná
správní orgán žádala o zaslání veškerých podkladů, které jsou založeny ve spisovém materiálu (sp.
zn. 486/30/20) a zároveň o prodloužení lhůty k vyjádření se.
Správní orgán písemností čj. ČOI 160358/20/3000 ze dne 7. 12. 2020 reagoval na žádost obviněné,
obviněné zaslal veškeré písemnosti, které jsou součástí spisového materiálu vedeného pod sp. zn.
486/30/20 a obviněné poskytl prodlouženou lhůtu (do 15. 12. 2020) pro vyjádření se k podanému
odporu.
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Dne 18. 12. 2020 bylo správnímu orgánu od obviněné doručeno písemné vyjádření, ve kterém
obviněná uvádí, že trvá na tom, že neporušila ust. § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných
hmotách.
Obviněná dále ve vyjádření v bodě II. namítá následující.
„Z protokolu sepsaného ČOI dne 10. 8. 2020 vyplývá, že první kontrolní úkon byl proveden dne 16.
7. 2020. V rozporu s § 12 písm. f) kontrolního řádu, poté tento protokol neobsahuje popis
kontrolního úkonu, jímž byla kontrola zahájena. Z inspekční zprávy č. 1197/2020 vyplývá, že
kontrolní vzorek byl ke zkoušce dodán dne 18. 6. 2020. Ze zkušebního protokolu č. 50289 vyplývá,
že kontrolní vzorek byl odebrán dne
17. 6. 2020. Z protokolu o odběru vzorků pohonných
hmot ČOI č. 302006160009603 vyplývá, že kontrolní vzorek měl být odebrán již dne 16. 6. 2020. Dle
§ 5 odst. 2 kontrolního řádu, je kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem. S ohledem na výše
uvedené skutečnosti, kdy je z předložených podkladů zcela zřejmé, že první kontrolní úkon byl
proveden až dne 16. 7. 2020, a i když není řádně specifikován, mohla kontrola obviněné, v souladu
s kontrolním řádem, započít nejdříve dne 16. 7. 2020, kdy byl proveden první
kontrolní úkon. Vzhledem k tomu, že podle získaných podkladů, byl kontrolní vzorek získán před
zahájením samotné kontroly, což vyplývá z protokolu o kontrole, nelze, ve smyslu § 51 odst. 1
správního řádu, v tomto řízení provést důkazy, které byly získány před zahájením samotné kontroly,
tedy které byly získány v rozporu s právními předpisy. Obviněný proto namítá, že ČOI nemá žádné
důkazy, které by byly získány v souladu s právními předpisy, a které by bez důvodných pochybností
prokazovaly, že by obviněná porušila § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. K
tomu obviněná podotýká, že důvodné pochybnosti při zajišťování důkazů, lze vyčíst i z toho, že není
zřejmé, v jakém konkrétním dni měl být kontrolní vzorek, který měl být následně podroben zkoušce,
odebrán, neboť předložené podklady se v tomto směru rozcházejí.“
Obviněná dále v bodě III namítá následující.
„Dle § 3 správního řádu, je správní orgán povinen postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti. Správní orgán je v pochybnostech povinen rozhodnout ve prospěch
obviněné. Kvůli nedostatkům podkladů, resp. jejich vzájemným rozporům dle shora uvedených
námitek, nelze rezignovat na podmínku naplnění důkazního standardu požadovaného pro postih za
obvinění ve smyslu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. S ohledem na výše
uvedené námitky zmocněnce obviněné, je proto správní orgán povinen řízení zastavit ve smyslu §
86 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, v opačném případě zatíží řízení
vadou, která má za následek nezákonné rozhodnutí ve věci.“
Obviněná dále v bodě IV namítá následující.
„Nad rámec výše uvedeného obviněná namítá, že pokud by i přes výše uvedené správní orgán
dospěl k závěru, že podklady jsou dostačující, což obviněná nesdílí, pak nelze přehlédnout uvedené
skutečnosti. Obviněná naskladnila ETHANOL 85 dne 18. 10. 2018 v množství 5.127 litrů (důkaz
založen ve spisu). Podle protokolu společnosti TEREOS TTD, a.s. ze dne 18. 10. 2018 bylo toto
množství ETHANOLU 85 zcela vyhovující (důkaz založen ve spisu). Ode dne 18. 10. 2018 do současné
doby obviněná nepřijala žádnou jinou dodávku ETHANOLU 85 (důkaz založen ve spisu). Zbylé
množství ETHANOLU 85 činilo ke dni 16.6.2020 1.398 litrů (důkaz založen ve spisu). I pokud by
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obviněná prodala rozdíl ETHANOLU 85 za kupní cenu ve výši 27,90 Kč/l, nepřesáhla by obdržená
suma bez DPH částku 100.000 Kč. Obviněná poté uvádí, že za období od 1. 1. 2020 do 16. 6. 2020
obdržela v souvislosti s prodejem ETHANOLU 85 částku pouze ve výši 21.988 Kč bez DPH. Důkaz:prodej položkově v období od 1. 1. 2020 do 16. 6. 2020. Obviněná nebyla nikdy trestána v souvislosti
s tím, že by porušila právní předpisy vztahující se k prodeji pohonných hmot. V období od 18. 10.
2018 do současné doby obviněná neřešila jedinou stížnost na prodej ETHANOLU 85, přičemž nemá
ani informace o tom, že by kontrola obviněné byla zahájena z podnětu jakéhokoliv poškozeného
zákazníka obviněné. Důkaz:- účastnický výslech. S ohledem na všechny výše uvedené okolnosti, se
proto jeví pokuta uložena v příkazu ze dne 24. 9. 2020 jako zcela nepřiměřená a zcela
neodůvodněná, když v tomto směru je třeba přihlédnout k § 37 a § 38 (zejména písm. b) až d))
zákona o odpovědnosti za přestupky.“
Obviněná dále v bodě V. namítá následující.
„Obviněná však trvá na svém návrhu, aby řízení o přestupku bylo zastaveno, protože skutek, o němž
se vede řízení, není přestupkem, příp. nebyl obviněné prokázán.“
K bodu č. II. správní orgán uvádí, že kontrola obviněné byla zahájena inspektory kontrolním
nákupem pohonných hmot dne 16. 6. 2020. Po uhrazení kontrolního nákupu se inspektoři ČOI
kontrolované/povinné osobě prokázali služebními průkazy ČOI, požádali ji o součinnost při kontrole
a poučili ji o postupu ČOI při vzorkování pohonných hmot a o možnosti odběrů kontravzorků
pohonných hmot pro její účely. Následně byl inspektory proveden kontrolní odběr vzorků
pohonných hmot, který byl proveden za účasti vedoucí čerpací stanice
O těchto
skutečnostech byl inspektory dne 16. 6. 2020 na čerpací stanici, na adrese Podlesí, 757 01 Valašské
Meziříčí, vyhotoven úřední záznam, který obsahoval mimo jiné popis prvního úkonu kontroly
(uskutečněný kontrolní nákup), a jehož přílohou byl i protokol o odběru vzorků č.
302006160009603. Odebrané vzorky pohonných hmot, včetně vzorku pohonné hmoty ETANOL 85
vedeného pod č. 116/30/20/V byly předány inspektory ČOI zkušební akreditované laboratoři (SGS
Czech Republic s.r.o.) k posouzení dne 18. 6. 2020. Úřední záznam ze dne 16. 6. 2020 byl obviněné
doručen prostřednictvím datové schránky dne 11. 8. 2020 v příloze protokolu o kontrole ze dne 10.
8. 2020.
V protokolu o kontrole ze dne 10. 8. 2020 je na straně 1 uvedena zřejmá nesprávnost, kdy namísto
správného data provedeného prvního kontrolního úkonu 16. 6. 2020 je uvedeno nesprávné datum
cit. „První kontrolní úkon: dne 16. 7. 2020“ a dále ve Zkušebním protokolu č. 50279 je taktéž
uvedena zřejmá nesprávnost, kdy namísto správného data odběru 16. 6. 2020 je uvedeno
nesprávné datum, cit. „Datum odběru 17. 6. 2020“. Tyty zřejmé nesprávnosti v datech však nemají
vliv na projednávané věci, jelikož ze všech dokladů, které jsou součástí spisového materiálu
vedeného pod sp. zn. 486/30/20 jednoznačně vyplývá, kdy byl proveden kontrolní odběr vzorků
pohonných hmot (protokol o odběrů vzorků pohonných hmot, úřední záznam ze dne 16. 6. 2020).
Dále správní orgán uvádí, že není pravdou, že kontrolní odběr vzorků byl získán před zahájením
samotné kontroly, viz výše, a že protokol o kontrole neobsahuje popis prvního úkonu, jímž byla
zahájena kontrola. První úkon kontroly (provedený kontrolní nákup) je popsán v úředním záznamu,
který je přílohou protokolu o kontrole ze dne 10. 8. 2020. Správní orgán tak uvádí, že při kontrole
dne 16. 6. 2020 na čerpací stanici, na adrese Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí, postupoval v souladu
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s kontrolním řádem a odběry kontrolních vzorků pohonných hmot byly provedeny v souladu
s platnými právními předpisy. Správní orgán má dostatek důkazů, které byly získány v souladu
s právními předpisy a jednoznačně prokazují, že obviněná porušila ust. § 3 odst. 1 zákona o
pohonných hmotách.
K bodu č. III. správní orgán uvádí, že postupoval dle ust. § 3 správního řádu, kdy zjistil stav věci
(prodej pohonné hmoty, která nevyhověla požadavkům zvláštním právním předpisům), o kterém
nejsou důvodné pochybnosti. Správní orgán si není vědom nedostatku podkladů, k zřejmým
nesprávnostem se správní orgán vyjádřil, viz výše, a proto správní orgán nevidí důvod, aby
postupoval ve smyslu § 86 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky, a řízení zastavil.
K bodu č. IV. správní orgán uvádí, že nemůže brát za relevantní důkaz protokol společnosti
TEREOS TTD, a.s. ze dne 18. 10. 2018, který dle obviněné dokládá, že naskladněná pohonná hmota
ETHANOL 85 byla vyhovující. Správní orgán viní obviněnou z toho, že dne 16. 6. 2020 prodávala
pohonnou hmotu, která nevyhovovala požadavkům zvláštních právních předpisů. Tento nedostatek
byl správním orgánem zjištěn po více jak roce a půl po té, co byla dodávka stočena do nádrže ČS, na
adrese Podlesí, 757 01 Valašské Meziříčí. Je třeba brát na vědomí skutečnost, že pohonná hmota
po tak dlouhé době skladování nemusí odpovídat požadované jakosti, což dokládá i provedený
rozbor odebrané pohonné hmoty ETHANOL 85. Obviněná podniká v oblasti prodeje pohonných
hmot a očekává se od ní určitá odborná péče při prodeji pohonných hmot. Obviněná se mohla
vyvarovat prodeje závadné pohonné hmoty po tak dlouhé době od jejího naskladnění, pokud by
učinila vhodná preventivní či kontrolní opatření, např. si provést vlastní rozbor této pohonné
hmoty, aby minimalizovala riziko prodeje nejakostní pohonné hmoty, a tím se nevystavovala
případnému postihu.
Dále správní orgán uvádí, že po provedeném odběru vzorků dne 16. 6. 2020 do vydání zákazu
prodeje byl sice zjištěn prodej pouze malého množství nejakostní pohonné hmoty (16 litrů),
nicméně stav nádrže ke dni zákazu prodeje zbylé nejakostní pohonné hmoty dne 20. 6. 2020 činil
1382 litrů. Pokud by nebylo kontroly ČOI, mohlo si toto zbylé množství nejakostní pohonné hmoty
zakoupit dalších několik zákazníků (minimálně dvou desítek), aniž by to věděli, což je nutné přičíst
k tíži obviněné. Správní orgán ve zrušeném příkazu hodnotil v neprospěch obviněné celkový prodej
pohonné hmoty ETHANOL 85 od jejího naskladnění do nádrže ČS (4 576 litrů). Z důvodu, že správní
orgán nemá za prokázané, že obviněná prodávala pohonnou hmotu ETHANOL 85, která
neodpovídala požadavkům na jakost i před provedeným odběrem vzorků dne 16. 6. 2020, správní
orgán v tomto rozhodnutí již nezahrnuje tento prodej do svého hodnocení, jako tomu bylo ve
zrušeném příkazu. Nicméně tato přehodnocená skutečnost nesnižuje společenskou nebezpečnost
jejího protiprávního jednání v takové míře, aby správní orgán přistoupil ke snížení pokuty.
Odpovědnost za přestupek dle § 8 odst. 1 písm. a) 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 hmotách. Zda byla do nádrže ČS stočena již nevyhovující pohonná hmota, nebo
došlo k jejímu znehodnocení až v čase mezi stočením pohonné hmoty do nádrže ČS a provedeným
kontrolním odběrem předmětné pohonné hmoty, tak správní orgán nezkoumá. Přestupek, z něhož
je obviněná shledána vinnou, je přestupkem ohrožovacím, takže k naplnění jeho skutkové podstaty
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postačuje ohrožení právem chráněného zájmu (bez ohledu na skutečnost, zda došlo k faktickému
následku). Dále správní orgán uvádí, že okolnost, že se jednalo ze strany obviněné o první porušení
právní povinnosti stanovené zákona o ochraně spotřebitele, správní orgán již zohlednil při stanovení
výše pokuty uložené příkazem.
K bodu č. V. správní orgán uvádí, že oproti názoru obviněné si správní orgán trvá na svém názoru,
že přestupek, který obviněná spáchala, byl správním orgánem jednoznačně prokázán, kdy své
zjištění opírá o důkazy, jenž byly pořízeny v souladu s platnými právními předpisy, tudíž nevidí
důvod pro zastavení správního řízení vedeného pro spáchaný přestupek.
Dne 18. 1. 2021 bylo právnímu zástupci obviněné doručeno usnesení čj. ČOI 6401/21/3000/U/N ze
dne 14. 1. 2021, kterým správní orgán zamítl ústní jednání, o které obviněná žádala správní orgán
dne
12. 10. 2020.
Dne 29. 1. 2021 bylo správnímu orgánu od právního zástupce obviněné doručeno odvolání proti
usnesení čj. ČOI 6401/21/3000/U/N ze dne 14. 1. 2021, které správní orgán prvního stupně
postoupil odvolacímu orgánu do Prahy.
Dne 22. 3. 2021 vydal Ústřední inspektorát České obchodní inspekce rozhodnutí, čj. ČOI
41149/21/O100/3000/Svo/Št, kterým usnesení prvostupňového orgánu čj. ČOI 6401/21/3000/U/N
ze dne 14. 1. 2021 zrušil a věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.
Správní orgán písemností „Nařízení ústního jednání a předvolání obviněné“ čj. ČOI 55777/21/3000
ze dne 4. 5. 2021 nařídil ústní jednání a předvolal obviněnou.
Dne. 8. 6. 2021 se na ústní jednání dostavil právní zástupce společnosti ROTTELA SOLUTIONS, s.r.o.,
Mgr. Pavel Kraus, advokát. Právní zástupce obviněné požádal správní orgán o lhůtu (do 30. 6. 2021)
k písemnému vyjádření se a k označení důkazů, případně podání jiných návrhů, a to s ohledem na
skutečnost, že má v úmyslu nechat přezkoušet v akreditované laboratoři vzorky, které měly být
odebrány. Dále právní zástupce v rámci ústního jednání uvedl, že s ohledem na závažnost údajného
ohrožovacího deliktu, kterého se obviněná měla dopustit, nepovažuje sankci (pokutu) ve výši
v řádech sto tisíců korun za adekvátní a to i s ohledem na sankce (pokuty), které Česká obchodní
inspekce udělila za poslední rok v obdobných případech, a zdůraznil, že obviněná je z takového
jednání obviněna prvně a výše pokuty, která jí byla uložena v příkazu, je pro ní ve vztahu k jejím
majetkovým poměrům zcela nepřiměřená. V závěru pak právní zástupce obviněné zdůraznil, že
obviněná již od provedené kontroly daný produkt (ETHANOL) nenabízela, ani neprodávala, a prodej
takového produktu ukončila.
Dne 30. 6. 2021 bylo správnímu orgánu od obviněné doručeno písemné vyjádření, ve kterém
obviněná odkazuje na všechna svá tvrzení a důkazy, které již ČOI poskytla. Obviněná dále uvádí, že
z protokolu o odběru vzorků pohonných hmot ČOI č. 302006160009603 vyplývá, že dne 16. 6. 2020
měly být odebrány dva vzorky ETHANOLU 85. Z inspekční zprávy č. 1197/2020 poté vyplývá, že ke
zkoušce měl být dodán pouze jeden kontrolní vzorek ETHANOLU 85, přičemž další kontrolní vzorek
ETHANOLU 85 nebyl obviněné ani vrácen, ani podroben zkoušce. Dále obviněná navrhuje, aby byl
podroben zkoušce i druhý vzorek ETHANOLU 85, který měl být odebrán dne 16. 6. 2020 a výsledek
obviněné sdělen. Obviněná dále uvádí, že za zdaňovací období roku 2020 vykázala ztrátu ve výši
117.150 Kč a udělená pokuta v příkazu ze dne
24. 9. 2020 je ve vztahu ke všem okolnostem
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daného případu a k majetkovým poměrům obviněné zcela zjevně nepřiměřená. V této souvislosti
pak obviněná poukazuje i na skutečnost, že ČOI za obdobné přestupky od roku 2017 udělila pokuty
v rozmezí 30.000 Kč až 50.000 Kč, ačkoliv míra ohrožení spotřebitelů v daném případě a ke všem
okolnostem daného případu (zejména, že není prokázáno, od kdy údajně měl ETHANOL 85 splňovat
normu ČSN a zejména s ohledem na skutečnost, že po odebrání vzorku ČOI nedošlo k prodeji
žádného množství ETHANOLU 85), je velmi nízká. Jako důkazy obviněná přikládá daňové přiznání za
zdaňovací období roku 2020 a 2x rozhodnutí ČOI. V závěru obviněná uvádí, že trvá na svém návrhu,
aby řízení o přestupku bylo zastaveno, protože skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem,
příp. nebyl obviněné prokázán.
K písemnému vyjádření správní orgán uvádí, že druhý odebraný vzorek ze dne 16. 6. 2020, který má
správní orgán k dispozici, tzv. retenční vzorek, správní orgán využívá k rozboru v případech, kdy si
nechá kontrolovaná osoba provést rozbor vzorku PHM, který ji byl na její žádost ponechán na
čerpací stanici, a výsledek rozboru pohonné hmoty vykazuje odlišné hodnoty od výsledku
primárního rozboru pohonné hmoty. Požadavek obviněné na vrácení tzv. retenčního vzorku nebo
na podrobení se jeho rozboru nemá oporu v žádném platném právním předpisu, tudíž obviněná na
splnění tohoto požadavku ze strany kontrolního orgánu nemá právní nárok. Správní orgán odběr
vzorků pohonných hmot uskutečněný dne 16. 6. 2020 na čerpací stanici, na adrese Podlesí, 757 01
Valašské Meziříčí, provedl v souladu s platnými právními předpisy a na základě inspekční zprávy č.
1197/2020 ze dne 19. 6. 2020 má prokázáno, že pohonná hmota ETHANOL-85, vzorek č.
116/30/20/V, nevyhověla limitním hodnotám ČSN EN 15293:2019 a nevidí důvod, proč by měla
provést další rozbor tzv. retenčního odebraného vzorku. Jak vyplývá z úředního záznamu ze dne 16.
6. 2020, správní orgán na žádost obviněné ponechal na čerpací stanici vzorek odebrané pohonné
hmoty ETHANOL-85 (1x platový kanystr a 1 x kovová láhev), přičemž rozbor tohoto vzorku si
obviněná na obhajobu svých práv nenechala provést.
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 viz. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20.
4. 2010, čj. 1 As 9/2008-133, 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“. Obviněná své
majetkové poměry nedoložila relevantními doklady. Ve svém vyjádření obviněná pouze uvádí, že za
zdaňovací období roku 2020 vykázala ztrátu ve výši 117.150 Kč, nicméně jedná se pouze o jeden
údaj, který nemá jednoznačnou vypovídací hodnotu o majetkových poměrech obviněné.
Majetkovou situaci obviněné je třeba posuzovat v celku, a ne podle jednoho ukazatele. Z veřejně
dostupných informačních zdrojů, z tzv. „Rozvahy“ ke dni 31. 12. 2020 (dostupná ve sbírce listin
obchodního rejstříku na www.or.justice.cz) vyplývá, že za běžné účetní období po korekci činila
aktiva obviněné celkem 5 570 tisíc Kč, z toho oběžná aktiva činila 4 671 tisíc Kč a stálá aktiva činila
873 tisíc Kč. Pro posouzení likvidačního charakteru pokuty je podstatné to, zda obviněná i přes
uložení pokuty je schopna hradit běžné provozní náklady. V posuzovaném případě vzhledem
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k povaze činnosti obviněné – obviněná je právnická osoba provozující čerpací stanici a s ohledem
na možnost úhrady pokuty ve splátkách, nemá správní orgán za to, že by pokuta ve výši 250 000 Kč
mohla být pro obviněnou likvidační ve smyslu výše citovaného usnesení rozšířeného senátu NSS.
Správní orgán uvádí, že určité negativní důsledky pokuty za spáchání přestupku jsou předpokládané,
bez nich by nemohlo dojít k naplnění zejména preventivního účinku sankce.
Dále správní orgán uvádí, jak již výše konstatoval, pokuta uložená ve zrušeném příkazu ze dne 24.
9. 2020 se správnímu orgánu na základě vyhodnocení všech kritérií a v souvislosti s dodržením
zásady legitimního očekávání nejeví jako nepřiměřená. Správní orgán uvádí, že dvě obviněnou
doložená rozhodnutí Inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích
sice dokládají, že těmito rozhodnutími byly uloženy nižší pokuty (30 a 50 tis. Kč), nicméně rozdíl
hodnoty v ukazateli „Tlak par DVPE“ v těchto rozhodnutích, ve vztahu k minimální limitní hodnotě
stanovené ČSN EN 15293, byl nižší (u obou rozdíly činili 4 kPa, což v procentuálním vyjádření je 8,3
%), oproti rozdílu v tomto projednávaném případě (kdy rozdíl činil 6,4 kPa, což v procentuálním
vyjádření je 18,8 %). K mezním hodnotám tlaku par ethanolu správní orgán uvádí, že technická
norma ČSN EN 15293 stanovuje rozdílné mezní limitní hodnoty par pro letní období (nižší) a pro
zimní období. V případě doložených rozhodnutí Inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu se
sídlem v Českých Budějovicích byly vzorky odebrány v zimním období a v tomto projednávaném
případě v letním období. Dále správní orgán uvádí, že v případech doložených rozhodnutí pohonná
hmota ETHANOL-85 nevyhověla limitním hodnotám v jednom parametru, ukazateli „Tlak par
DVPE“, zatímco v projednávaném případě pohonná hmota ETHANOL-85 nevyhověla limitním
hodnotám ve dvou parametrech, v ukazateli „Tlak par DVPE“ a „Voda KF“. Zatímco předmětná
odchylka (tlak par) od jakostních norem může ovlivňovat jízdní vlastnosti, zejména pak na studený
a horký start motoru, odchylka „Voda KF“ může způsobit zhoršení jízdních vlastností vozidla, ale i
poruchu chodu motoru v případě, že jde o větší množství vody (v projednávaném případě byla
maximální limitní hodnota překročena o více jak 100 %). Míra ohrožení potenciálních zákazníků je
tak v projednávaném případě, oproti případům uvedených v doložených rozhodnutí větší.
Vzhledem k těmto skutečnostem byla oproti dvou doloženým rozhodnutím uložena správním
orgánem pokuta vyšší a nikterak nevybočuje z rozhodovací praxe ČOI.
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.

Stránka 23 z 26

24

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.
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.“ Této odpovědnosti se obviněná tedy nemůže zbavit
např. poukazem na dodání pohonné hmoty distribuční společností, či na přepravce, který pohonnou
hmotu přepravuje prodávajícímu. Objektivní odpovědnost je tu dána z praktických důvodů.
Zjišťování a dokazování zavinění konkrétních osob by bylo velmi obtížné a zdlouhavé. Z důvodu
zjednodušení postavení příslušných správních orgánů při ukládání sankcí podnikatelským
subjektům je proto právní úprava přestupků podle zákona o pohonných hmotách a dalších zákonů
založena na objektivní odpovědnosti nebo také tzv. „odpovědnosti za výsledek“ na rozdíl od
odpovědnosti podle trestního práva. K vyvození odpovědnosti postačuje samotný fakt porušení
nebo nesplnění povinností stanovených zákonem nebo uložených na jejich základě.
V rámci způsobu spáchání přestupku vzal správní orgán v úvahu to, že se jedná o pravděpodobně o
odchylku neúmyslnou, způsobenou nedostatečnou obměnou paliva při změně požadavků
s ohledem na roční období, což dokazuje i skutečnost, že obviněná naskladnila předmětnou
pohonnou hmotu ETHANOL 85 dne 18. 10. 2018 v množství 5.127 litrů. Je pouze na obviněné, aby
si zajistila taková opatření při obměně pohonné hmoty se zimního na letní období, která by následně
minimalizovala riziko jejího případného protiprávního jednání. Způsob spáchání přestupku
uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí nebyl vzat správním orgánem ani ve prospěch, ani v
neprospěch obviněné, neboť k porušení právní povinnosti došlo způsobem typickým pro tento druh
protiprávního jednání.
Dále se správní orgán zabýval následkem protiprávního jednání.
Tlak par benzinu vyjadřuje jeho těkavost, která ovlivňuje nastartování zážehového motoru v zimním
období a provozní bezpečnost při manipulaci, či ztráty benzinu v letním období. Čím je tento tlak
vyšší, tím lze snáze spustit motor a rychleji ho zahřát na provozní teplotu, nevýhodou jsou však vyšší
ztráty při uskladnění paliva a emise do životního prostředí. Hodnota tlaku par je ovlivněna hlavně
množstvím nejtěkavějších složek, tj. uhlovodíků s nízkým bodem varu, těkavost zvyšují i přítomné
alkoholy. Pro zimní provoz se požaduje vyšší hodnota tlaku par, pro letní období nižší, aby se
minimalizovalo množství nejlehčích podílů benzinů odpařených do ovzduší. Nadlimitní tlak par
zvyšuje obsah uhlovodíků, které se z benzinu odpařují do ovzduší při všech jeho manipulacích a tím
negativně ovlivňují složení emisí.
Následek protiprávního jednání vzal správní orgán v úvahu v neprospěch obviněné, neboť
předmětná odchylka (tlak par) od jakostních norem může ovlivňovat jízdní vlastnosti, zejména pak
na studený a horký start motoru. V daném případě v důsledku nízkého tlaku par může dojít u vozidel
(mimo moderní motory vybavenými řídící jednotkou pro dávkování paliva) k problémům při startu
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za nízkých teplot, kdy je buď chod motoru nepravidelný, nebo se ho dokonce ani nastartovat
nepodaří. To vše vede k neúměrnému zatížení motoru a k negativnímu ovlivnění složení emisí. Dále
nadlimitní obsah vody v benzínu může způsobit zhoršení jízdních vlastností vozidla. V případě, že
jde o větší množství vody i poruchu chodu motoru.
Přestože bylo od odebrání vzorku dne 16. 6. 2020 (stav nádrže 1398 litrů) do vydání zákazu dne
20. 6. 2020 (stav nádrže 1382 litrů) prodáno pouze 16 litrů. Vzal správní orgán v neprospěch
obviněné i okolnost, že případné následky se nemusely týkat pouze malého množství zákazníků, ale
minimálně dvou desítek (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), viz výše (vyjádření správního orgánu k bodu č. IV).
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 a dále, že
zjednala nápravu závadového stavu, provedla likvidaci nevyhovující PHM.
Ve prospěch obviněné vzal správní orgán okolnost, že porušení právní povinnosti stanovené v ust.
§ 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách se obviněná dopustila poprvé, pokud je správnímu orgánu
známo.
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 250 000 Kč, tedy při
spodní hranici zákonem stanoveného rozpětí uvedeného v ustanovení § 8 odst. 3 písm. b) zákona o
pohonných hmotách, kdy za přestupek podle odst. 1 písm. a) 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
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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.
S ohledem na výši pokuty se správní orgán rovněž zabýval hrozbou případných likvidačních účinků
pokuty, viz výše.
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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