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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 MOL Česká republika, s.r.o., se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00
Praha 1 – Nové Město, IČO 49450301, podaném proti rozhodnutí inspektorátu České obchodní
inspekce Olomouckého a Moravskoslezského ze dne 30. 8. 2021, č. j. ČOI 110718/21/3100/R
0193/Vit, kterým jí byla uložena úhrnná pokuta ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun
českých) pro porušení ust. § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, v rozhodném znění (dále
jen „zákon o pohonných hmotách“), čímž byla naplněna skutková podstata přestupku podle ust.
§ 8 odst. 1 písm. a) jmenovaného zákona; a kterým jí dále bylo v souladu s ust. § 95 odst. 1
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v rozhodném znění, ve
spojení s ust. § 79 odst. 5 správního řádu 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:
Podle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odvolání zamítá
a napadené rozhodnutí potvrzuje.
Lhůta k zaplacení uložené pokuty je 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada
předmětné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB, Praha 1, č. ú. 3754829011/0710, variabilní symbol 1101933121, konstantní symbol 1148 (převodním příkazem),
1149 (poštovní složenkou).
Lhůta k zaplacení paušální částky nákladů řízení je 30 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Úhrada předmětné částky se provádí na účet České obchodní inspekce u ČNB,
Praha 1, č. ú. 19-829011/0710, variabilní symbol 1101933121, konstantní symbol 0378
(převodním příkazem), 0379 (poštovní složenkou).
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Odůvodnění
Napadené rozhodnutí spolu s podklady a podaným odvoláním bylo odvolacím orgánem
přezkoumáno v plném rozsahu a nebyly shledány důvody pro jeho zrušení či změnu.
Rozhodnutím orgánu prvního stupně je obviněná (dále jen „odvolatelka“) viněna
z porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách a naplnění skutkové podstaty přestupku
podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila tím, že dne
25. 1. 2021 ve své provozovně Čerpací stanice pohonných hmot MOL na adrese Olomoucká
283/50, 750 02 Přerov, prodala pohonnou hmotu, která nesplňuje požadavky na pohonné
hmoty, neboť jak vyplývá ze zkušebního protokolu č. 58824 a inspekční zprávy č. 243/2021
vystavených dne 27. 1. 2021 Zkušební laboratoří č. 1152.1, společností SGS Czech Republic,
s.r.o., kontrolovaný vzorek pohonné hmoty – Nafta motorová (EVO Diesel Plus), číslo vzorku
19/31/21/V, nevyhověl ve zkoušeném ukazateli jakosti „Oxidační stabilita“, kde dle shora
uvedené inspekční zprávy byla naměřena hodnota 488 g/m^3, přičemž maximální povolená
hodnota při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1 činí 33 g/m^3.
Odvolatelka je dále viněna z porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách a
naplnění skutkové podstaty přestupku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných
hmotách, kterého se dopustila tím, že dne 28. 1. 2021 ve své provozovně Čerpací stanice
pohonných hmot MOL na adrese Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov, prodala pohonnou hmotu,
která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty, neboť jak vyplývá ze zkušebního protokolu č.
58963 a inspekční zprávy č. 263/2021, vystavených dne 29. 1. 2021 Zkušební laboratoří č.
1152.1, společností SGS Czech Republic, s.r.o., kontrolovaný vzorek pohonné hmoty – Nafta
motorová (EVO Diesel Plus), číslo vzorku 22/31/21/V/E, nevyhověl ve zkoušeném ukazateli
jakosti „Oxidační stabilita“, kde dle shora uvedené inspekční zprávy byla naměřena hodnota
498 g/m^3, přičemž maximální povolená hodnota při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN
ISO 4259-1 činí 33 g/m^3.
Na základě těchto zjištění, blíže konkretizovaných v rozhodnutí orgánu prvního stupně
a ve spise k této věci, byla odvolatelce uložena úhrnná pokuta ve výši 500.000,- Kč a paušální
náhrada nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.
Proti rozhodnutí orgánu prvního stupně podala odvolatelka včasné odvolání, ve kterém
úvodem ujišťuje, že zajištění a udržování perfektní kvality produktů je její nejvyšší prioritou a
každoročně na tuto činnost vynakládá značnou část svých příjmů. I proto spojila své síly
s renomovanou společností SGS. V rámci projektu Pečeť kvality, jejímž držitelem je
odvolatelka, provádí společnost SGS nezávisle na vůli a vědomí odvolatelky v průběhu roku
cca 1.400 operativních odběrů vzorků pohonných hmot v celé její síti cca 300 čerpacích stanic
(dále též „ČS“), což představuje významný nástroj v řízení kvality jejích produktů a důvěry
v její stabilitu. Navíc i Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) odebrala na ČS odvolatelky
za rok 2019 celkem 227 vzorků, v loňském roce pak 212 vzorků pohonných hmot a všechny
vyhověly. V letošním roce je to již dalších 146 bezvadných vzorků.
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Odvolatelka v dané věci dále odkazuje také na své argumenty a důkazy, které uvedla a
předala již v podaném odporu ze dne 20. 5. 2021 a doplnění odporu ze dne 30. 6. 2021.
Odvolatelka dále namítá, že se nejednalo o dvě různé pohonné hmoty, ale stále o jednu
a tutéž, neboť dne 27. 1. 2021 sice byl uskutečněn závoz do téže skladovací nádrže ČS, ale
vzhledem k rozměrům potrubí, které vede od skladovací nádrže po výdejní stojan, „nová“
pohonná hmota (tj. změněná závozem ze dne 27. 1. 2021) do okamžiku odběru vzorku ČOI dne
28. 1. 2021 vůbec do výdejní pistole nedotekla. To znamená, že ČOI dne 28. 1. 2021 odebrala
vzorek stejné pohonné hmoty, která byla ČOI vzorkována již dne 25. 1. 2021. Z tohoto důvodu
nelze uvedené jednání odvolatelky považovat za přestupky dva, ale pouze jeden. Dne 27. 1.
2021 ve 20:12 byl proveden standardní závoz dle rozvozového plánu stejné pohonné hmoty
EVO Diesel Plus do skladovací nádrže společné pro výdej této pohonné hmoty i z ostatních
výdejních stojanů na této čerpací stanici. Po tomto závozu byl ze stojanu, z něhož byl
následující den odebrán ČOI nevyhovující vzorek, uskutečněn před tímto odběrem jeden jediný
prodej motoristovi, a to dne 28. 1. 2021 v 8:02 o objemu 9,38 litru a prodej ČOI ve 13:19 o
objemu 4 litry. Při zádrži 94 litrů pohonné hmoty ve výdejní technologii (potrubí) tak nemohlo
v žádném případě dojít k odběru vzorku z „nové“ pohonné hmoty, tj. směsi původní pohonné
hmoty a pohonné hmoty stočené do nádrže závozem ze dne 27. 1. 2021. Navíc podle
přiloženého Inspekčního certifikátu č. 210117_015 vydaného akreditovanou laboratoří
VURUP, a.s. byla hodnota kritéria oxidační stabilita této běžně dodávané pohonné hmoty ve
výši 1g/m3, což by výrazně vylepšilo hodnotu v tomto parametru pohonné hmoty skladované
na ČS, pokud by byl dříve narušen. I tato skutečnost tudíž dokládá, že vzorek odebraný ČOI
28. 1. 2021 pochází z jedné a téže pohonné hmoty jako předchozí vzorek odebraný ČOI dne 25.
1. 2021. Nad to, pokud by odvolatelka již dříve věděla, že vzorek odebraný ČOI dne 25. 1. 2021
nevyhověl, sama by přijala okamžitá opatření a inkriminovaný prodej zastavila stejně tak, jako
to učinila po předání této informace ze strany ČOI dne 28. 1. 2021 a nemuselo tak
k opakovanému odběru vzorku vůbec dojít.
Ve věci údajného dvojího prodeje ze strany odvolatelky správní orgán v odůvodnění
napadeného rozhodnutí uvádí, že provedení opětovného odběru po provedení nového závozu
představuje standardní postup kontrolního orgánu, jehož smyslem je posoudit, zda je pohonná
hmota nadále nevyhovující a že vzhledem k předchozímu závozu nelze prodej automaticky
zastavit. Dále v textu správní orgán uvádí, že je oprávněn kontrolovat kvalitu prodávané
pohonné hmoty bez ohledu na to, zda byl odběr této pohonné hmoty proveden či nikoliv a dále
pak, že kontrolnímu orgánu nabrání nic v tom, aby uskutečnil kontrolní odběr opakovaně i
během krátkého časového rozmezí. Odvolatelka nijak nerozporuje oprávnění správního orgánu
odebírat vzorky dle jeho správního uvážení, ale je přesvědčena, že pokud se zjistí, že se jedná
o odběr vzorku z téže pohonné hmoty před tím, než bylo odvolatelce ze strany správního orgánu
sděleno, že byl zjištěn nevyhovující parametr, je třeba události posoudit jako porušení jedno.
Nelze akceptovat myšlenku, že by správní orgán mohl odebírat vzorky např. v několika po sobě
jdoucích dnech nebo i hodinách a načítat tak další a další porušení před tím, než subjekt vůbec
informuje o svém zjištění.
V daném případě odvolatelka zastavila prodej bezodkladně po předání obecné
informace ze strany ČOI dne 28. 1. 2021 o negativním výsledku rozboru 1. vzorku, a to aniž by
znala výsledek rozboru kontravzorku a aniž by čekala na výsledek rozboru 2. odběru z téhož
dne nebo jakékoliv opatření ze strany ČOI.
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Odvolatelka musí jednoznačně odmítnout jako nerealizovatelné tvrzení prvostupňového
orgánu, že: „V daném případě bylo například žádoucí, aby obviněná v návaznosti na první
odběr prodeje pohonné hmoty dočasně, tj. do doby, kdy jí budou výsledky laboratorních rozborů
sděleny, pozastavila.“, a to zejména z důvodu, že doba od fyzického odběru vzorku na stanici
ze strany ČOI do odeslání informace o jeho výsledku ze strany jednotlivých inspektorátů ČOI
do datové schránky odvolatelky činí v průměru 11 dní. Při průměrném počtu cca 220
odebraných vzorků ČOI na ČS odvolatelky za rok, při průměrně dvou vzorkovaných
pohonných hmotách, při zpravidla šesti výdejních stojanech každé pohonné hmoty (vydané
zpravidla z jedné skladovací nádrže) na čerpací stanici a průměrných 11 dnech, po které by měl
být prodej zastaven, odvolatelka dochází k závěru, že v jednom průměrném roce by měla pouze
v důsledku odběru vzorků ze strany ČOI uzavřených celých 1.320 výdejních stojanů po dobu
11 dnů. Jinak řečeno, na 110 ČS kompletně zastaven prodej dvou druhů pohonných hmot po
dobu 11 dnů. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o odběr vzorků motorového benzinu
BA95 a motorové nafty, tak by to fakticky znamenalo výpadek celého prodeje 110 ČS na 11
dní, přepočteno – výpadek prodeje jedné čerpací stanice na cca 3,3 roku, tj. 39 kalendářních
měsíců. Pro ilustraci odvolatelka uvádí, že jedna ČS odvolatelky za posledních 12 měsíců
prodala v průměru 597.448 litrů motorových benzinů a 1.260.745 litrů motorové nafty, což za
39 měsíců obnáší celkem 6.039.127 litrů motorového benzinu a motorové nafty, o jejichž prodej
a tudíž i odpovídající výdělek by odvolatelka navrhovaným opatřením přišla.
Odvolatelka dále uvádí, že z napadeného rozhodnutí není zřejmé, jak časté pravidelné
kontrolní odběry dané pohonné hmoty na uvedené ČS by prvostupňový orgán považoval za
odpovídající liberační důvod. Odvolatelka je nadále přesvědčena, že v případě sledování kvality
pohonných hmot vynakládá maximální úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat.
Z dosavadních interních analýz navíc vyplývá, že zřejmě došlo k mechanickému
poškození elementu z barevných kovů na technologii ČS, čímž došlo k jejich uvolnění do
paliva. Barevné kovy působily jako katalyzátor oxidační degradace paliva a měly zásadní vliv
na jeho rychlou degradaci a tedy i na zjištěnou hodnotu nevyhovujícího parametru. Této závadě
nešlo předejít pravidelnou údržbou, která je vykonávána řádně podle zákonů, technických
norem i podle pokynů výrobce, ani ji nešlo standardními metodami zjistit. Poškození elementu
na technologii ČS, které ani výrobce jako možnost neuvádí a které je i přes pravidelně řádně
prováděnou údržbu nezjistitelné, je tudíž ze své povahy nepředvídatelné. Kromě vlastních
pravidelných prohlídek technologie jsou prováděny i povinné zákonné kontroly (např. kalibrace
měřidel a čidel teplotní kompenzace, těsnostní zkoušky). Z uvedených důvodů odvolatelka
odmítá tvrzení prvostupňového orgánu, že k této neblahé události došlo z nedbalosti.
Odvolatelka dále argumentuje, že vzhledem k tomu, že prodeje byly uskutečněny na
konci ledna, lze se takřka s jistotou domnívat, že nebyly určeny (použity) k dlouhodobému
skladování např. při odstavení vozidla před zimou, a vzhledem k ročnímu období ani nemohlo
dojít k vystavení uvedených pohonných hmot vysokým teplotám. Podle záznamů odvolatelky
v daném období nebyla nikým uplatněna žádná reklamace. Odvolatelka je proto přesvědčena,
že ohrožení případně nepříznivými následky je tak velmi nízké.
Odvolatelka ihned po zjištění dne 28. 1. 2021, že vzorek pohonné hmoty odebraný dne
25. 1. 2021 nevyhověl v parametru oxidační stabilita, bezodkladně zastavil prodej z nádrže, ve
které byl tento produkt uskladněn. Následující den byl proveden odběr nového vzorku tohoto
produktu společností SGS, nikoliv z pistole výdejního stojanu, ale přímo ze skladovací nádrže.
Preventivně byla také smluvní servisní společností PIK s.r.o. provedena kontrola předmětné
palivové technologie, odkalení nádrže a aplikace antioxidantu a pasivátoru kovů, které mohou
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v krajních případech nějaké mimořádné závady na technologii působit jako spouštěč nežádoucí
reakce a poklesu oxidační stability v řádech několika hodin. Provedenými rozbory SGS bylo
potvrzeno, že vzorek odebraný ze skladovací nádrže v parametru oxidační stabilita s naměřenou
hodnotou 1 gm/m3 s významnou rezervou vyhovuje ČSN EN 590. Závoz pohonné hmoty, z níž
byl ČOI odebrán dne 25. 1. 2021 vzorek, byl uskutečněn dne 14. 1. 2021 a podle Inspekčního
certifikátu vydaného akreditovanou laboratoří VURUP, a.s. byla hodnota kritéria oxidační
stabilita této pohonné hmoty ve výši 3 g/m3, což představuje značnou rezervu do maximální
normované hodnoty. Jak je již výše uvedeno, je zřejmé, že došlo k mechanickému poškození
elementu z barevných kovů na technologii ČS.
Prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí uvádí, že jako významnou přitěžující
okolnost vyhodnotil skutečnost, že odvolatelka byla za porušení povinnosti dle ust. § 3 odst. 1
zákona o pohonných hmotách postihována v minulosti opakovaně a k tomu uvádí tři konkrétní
příkazy ČOI z roku 2018. V této souvislosti si odvolatelka dovoluje doplnit, že se v těchto
případech jednalo o odchylky v sezónním parametru „Tlak par DVPE“, přičemž odchylka
v tomto parametru se považuje za méně závažnou.
Odvolatelka poukazuje na to, že v souvislosti s nouzovým stavem, který vláda
opakovaně vyhlásila v souhrnné délce cca 10 měsíců, kdy došlo k výraznému poklesu
ekonomiky ve všech oblastech, k dramatickým dopadům do mobility, kdy státní hranice i
hranice okresů byly buď zcela uzavřeny nebo jinak významně omezen pohyb osob, a s mnoha
dalšími omezujícími protiepidemickými opatřeními, poklesly zásadně prodeje odvolatelky
v loňském i letošním roce, v některých obdobích až o 30 %. Odvolatelka musela přijmout řadu
úsporných opatření, z nichž některá se dotkla i platů zaměstnanců a odměn partnerů na ČS.
V této souvislosti se jeví pokuta ve výši 500.000,- Kč jako neuvážená, značně nepřiměřená,
nepůsobí preventivně, ale nespravedlivě a odvolatelku značně poškozuje v již tak složité době.
Odvolatelka prvostupňovému orgánu předložila účetní závěrky, ze kterých je zřejmé, že
plusový hospodářský výsledek roku 2020 byl vykoupen drastickým snížením nákladů
odvolatelky. Celkové tržby odvolatelky z prodeje zboží a služeb klesly v roce 2020 oproti roku
2019 na 86 %. Pro úplnost odvolatelka dodává, že v žádném roce nečerpala žádnou státní
podporu.
Odvolatelka si dovoluje ujistit ČOI, že již vlastní analýzy ke zjištění příčiny poklesu
kvality v tomto případě, které provedla, zastavení prodeje a veškerá další přijatá opatření mají
na odvolatelku velký finanční dopad a že odvolatelka v další spolupráci s odbornými a
renomovanými společnostmi vyvíjí maximální úsilí, aby se obdobná situace již neopakovala.
Závěrem si odvolatelka dovoluje apelovat na ČOI, aby přihlédla ke složité situaci, v níž se celá
Česká republika včetně odvolatelky vloni ocitla a ze které se ani po osmi měsících letošního
roku dosud nevzpamatovala. Ekonomické zotavování bude zcela zjevně velmi pozvolné a
náprava škod dlouhodobá. Navíc ještě vůbec není vyhráno a dnešní mírně optimistická situace
je velmi křehká a nemusí trvat ani do konce podzimu. Ačkoli je odvolatelka ve svých základech
stabilní, vyhlíží do budoucna s velkými obavami a jakékoli další omezení disponibilních
prostředků, které zejména nyní potřebuje na obnovu a stabilizaci byznysu, realizaci odložené
údržby a investic atp, je pro odvolatelku velmi citelné.
Odvolatelka žádá správní orgán, aby celou věc znovu posoudil a přihlédl ke všem
okolnostem, které svědčí ve prospěch odvolatelky.
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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 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a nepochybil ani při právním hodnocení předmětné
věci závěrem, že se odvolatelka dopustila přestupků uvedených ve výroku napadeného
rozhodnutí, a tyto přestupky jí byly bezpečně prokázány. Neshledal též v předchozím řízení
žádnou procesní vadu s dopadem na zákonnost a správnost vydaného rozhodnutí.
K argumentům odvolatelky uplatněným v podaném opravném prostředku odvolací
orgán uvádí následující.
Z odvolání je patrné určité úsilí odvolatelky k zajištění kvality prodávaných pohonných
hmot. Nicméně na takováto opatření je třeba pohlížet jako na splnění základních požadavků na
zajištění odpovídající jakosti prodávaných pohonných hmot tak, aby tyto odpovídaly zákonu o
pohonných hmotách a navazujícím prováděcím právním předpisům a příslušným normám.
Skutečnost, že odvolatelka provedla nápravná opatření, hodnotí odvolací orgán shodně
s prvostupňovým orgánem jako polehčující. Pro její výraznější vliv na výši pokuty neshledává
důvod, neboť okamžitou nápravu škodlivého stavu považuje za jediný možný logický postup
prodávajícího, na jehož čerpací stanici byla zjištěna pohonná hmota nedostatečné kvality.
Dodržení předepsané jakosti pohonných hmot je jednou ze základních povinností
prodávajícího, proto je dle názoru odvolacího orgánu samozřejmé, že při zjištění výrazných
jakostních odchylek podnikne okamžité kroky pro zabránění dalšího šíření takových produktů.
Odvolací orgán se neztotožňuje s názorem odvolatelky, že se dopustila pouze jednoho
přestupku. Odvolatelka se dopustila prodeje nejakostní pohonné hmoty dne 25. 1. 2021 a
následně znovu dne 28. 1. 2021. Každým tímto jednáním odvolatelka naplnila skutkovou
podstatu přestupku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách. Jedná se o
vícečinný souběh stejnorodý, za nějž se ukládá úhrnný trest podle absorpční zásady. Odvolací
orgán dále uvádí, že je sice skutečně pravděpodobné, že se v nádrži čerpací stanici nacházela
zbylá motorová nafta EVO Diesel Plus z dodávky předcházející prvnímu rozboru, to však nic
nemění na skutečnosti, že byl na čerpací stanici odvolatelky zjištěn dvakrát prodej nejakostní
pohonné hmoty, která při prvním odběru vzhledem k závozu provedenému dne 27. 1. 2021
nebyla totožná s pohonnou hmotou, jejíž vzorek byl odebrán při kontrole druhé.
Inspektoři po obdržení informace, že dne 27. 1. 2021 došlo k novému závozu předmětné
pohonné hmoty, zákonitě přistoupili k jejímu odběru, aby zjistili její kvalitu. V obou případech
proběhl odběr vzorků pohonných hmot v souladu s příslušným prováděcím právním předpisem
(vyhláškou č. 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších
ustanovení zákona o pohonných hmotách) a českou technickou normou ČSN EN 14275
Motorová paliva – Hodnocení kvality automobilového benzinu a motorové nafty – Vzorkování
z výdejních pistolí veřejných a neveřejných čerpacích stanic. K odběru vzorků došlo přes
výdejní pistoli, jak určuje výše zmíněná technická norma; z příslušných právních předpisů
nevyplývá povinnost správního orgánu odebírat vzorek přímo z nádrže kontrolované čerpací
stanice. Správní orgán při odběru vzorků postupoval zcela legitimním způsobem. Zákazník
čerpací stanice rovněž tankuje pohonné hmoty prostřednictvím výdejního stojanu, je tedy
nanejvýš logické, aby odběr vzorku byl proveden stejným způsobem, jakým pohonnou hmotu
čerpá běžný zákazník.
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Odvolací orgán neshledává v postupu prvostupňového orgánu žádné pochybení.
Kontrola kvality pohonných hmot je České obchodní inspekci svěřena zákonem o pohonných
hmotách a žádným právním předpisem není zakázáno ji provádět opakovaně, a to i předtím,
než je prodávajícímu sdělen výsledek předchozí kontroly. Odchylky v kvalitě prodávané
motorové nafty EVO Diesel Plus mohly být nadto odvolatelkou odhaleny ještě před následným
odběrem ze strany dozorového orgánu, a to např. díky jejím vlastním kontrolním
mechanismům. Prvostupňový orgán v napadeném rozhodnutí uvedl, že odvolatelka mohla
v návaznosti na první odběr pohonné hmoty do zjištění výsledku laboratorních rozborů prodej
pohonné hmoty dočasně pozastavit. Jednalo se však o pouhý návrh. Je zcela na odvolatelce,
jaká opatření ve snaze zabránit porušování zákona v konečném důsledku přijme.
Uplatnění liberačního důvodu podle ust. § 21 odst. 1 zákona o přestupcích lze dle názoru
odvolacího orgánu použít pouze ve zcela výjimečných situacích, kdy by např. v důsledku
zásahu vyšší moci teoreticky došlo k výdeji pohonných hmot, aniž by předtím měl jejich
prodávající vůbec možnost zjistit a ovlivnit jejich kvalitu. Při zcela běžném a ničím nerušeném
provozu čerpací stanice však odvolací orgán důvod pro aplikaci liberačního ustanovení
neshledává. Odvolatelka je jako prodávající pohonných hmot povinna prodávat pouze takové
pohonné hmoty, které splňují veškeré požadavky na jejich jakost. Způsob, jakým odvolatelka
této své povinnosti dostojí, je jen na ní. Nelze přitom opominout, že koneční spotřebitelé nemají
reálně žádnou možnost, jak kvalitu prodávaných pohonných hmot před nákupem posoudit, a
jsou tak zcela odkázáni na solidnost prodávajícího; rovněž se musí zcela spoléhat na to, že
regulační orgány zajistí, že v distribuční síti budou prodávány pouze kvalitní a nezávadné
pohonné hmoty.
Pokud jde o argument odvolatelky, že v době uskutečnění předmětných prodejů
pohonných hmot nepřijala žádnou reklamaci a je proto přesvědčena, že ohrožení nepříznivými
následky je nízké, odvolací orgán připomíná, že porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných
hmotách je deliktem ohrožovacím, kde vznik materiální újmy (např. konkrétní škody na
vozidle) není nutným předpokladem naplnění skutkové podstaty přestupku, tzn., že je přestupek
spáchán již samotným prodejem pohonné hmoty, která nesplňuje jakostní kritéria. Pro spáchání
tohoto druhu přestupku postačuje, je-li zákonem chráněný zájem pouze ohrožen a škodlivý
následek nemusí nutně nastat. Není tedy podstatné, zda vůbec a pokud ano, kolik zákazníků
bylo skutečně poškozeno natankováním nejakostní pohonné hmoty. Pokud by poškození
konkrétních zákazníků bylo zjištěno, byla by závažnost tohoto přestupku výrazně vyšší. Navíc
lze dodat, že zákazník, který načerpal pohonnou hmotu neodpovídající jakostním požadavkům,
je poškozen již tím, že mu byla prodána pohonná hmota, která nesplňuje stanovené požadavky,
přičemž vzniká riziko zhoršení vlastností motoru a poškození vozidel (v daném případě např.
ucpání palivového systému a zvýšené opotřebení nebo poškození citlivých hydraulických prvků
palivového systému). Kupující očekává, že nakupuje pohonnou hmotu, která vyhovuje
požadavkům právních předpisů a technických norem.
Podle ust. § 40 písm. c) zákona o přestupcích se jako k přitěžující okolnosti přihlédne
k tomu, že pachatel spáchal přestupek opakovaně. Prvostupňový orgán proto postupoval
v souladu se zákonem, pokud při určení výše pokuty přihlédl k předchozím případům porušení
ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách (viz str. 15 napadeného rozhodnutí), přičemž není
zásadní, že se jednalo o odchylku u motorového benzinu v sezónním ukazateli „tlak par DVPE“.
Jako v daném případě se jedná o jeden ze sledovaných ukazatelů jakosti motorového benzinu,
který nebyl prokazatelně dodržen, čímž došlo k prodeji nejakostní pohonné hmoty.
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Pokud jde o argumenty odvolatelky týkající se dopadu pandemie způsobené
onemocněním COVID-19 na její ekonomickou situaci, uvádí odvolací orgán následující.
Pandemická situace měla nepochybně vliv na celkovou ekonomiku České republiky. Některá
podnikatelská odvětví byla zasažena více, jiná méně. Obecně správní orgán přihlíží k vlivu
pandemické situace na případ obviněného v rámci odůvodnění výše uložené pokuty, a to
především s ohledem na jeho celkové majetkové poměry, aby se správní orgán vyhnul uložení
likvidační pokuty (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As
9/2008 – 133 ze dne 20. 4. 2010 dostupný na www.nssoud.cz). Odvolatelka v průběhu
správního řízení předložila mj. účetní závěrky za rok 2018, 2019 a 2020. Ve Sbírce listin
dostupné na www.justice.cz pak lze dohledat také výroční zprávu odvolatelky za rok 2020.
Z výkazu zisku a ztráty za rok 2020 vyplývá, že tržby za prodej zboží činily 38.07 mld. Kč po
zaokrouhlení. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 861 mil. Kč po zaokrouhlení, v roce
2019 činil 711 mil. Kč po zaokrouhlení, což představuje nárůst oproti předchozímu účetnímu
období. Z výroční zprávy odvolatelky dále vyplývá, že „i přes obtížnou situaci a všechny
nástrahy a problémy jsme se ale mohli reálně přesvědčit o tom, že si oprávněně držíme pozici
silného hráče – díky okamžitým a správným opatřením se nám podařilo překonat výsledky z
roku 2019. Společnost MOL Česká republika dokázala i v roce 2020 pokračovat ve svém
růstovém potenciálu a i nadále si na trhu drží svou významnou pozici. … Po většinu roku 2020
jsme se potýkali se sníženou poptávkou po našich produktech, která byla způsobená omezeným
fungováním hospodářství a především omezením mobility v rámci opatření první jarní
koronavirové vlny. Přesto, jak jsme již zmínili, se nám podařilo překonat finanční výsledky z
roku 2019, za což vděčíme nadstandardnímu nasazení všech našich zaměstnanců.“ Odvolací
orgán s ohledem na výše uvedené zastává názor, že ekonomická situace odvolatelky není
natolik tíživá, aby uložená úhrnná pokuta byla pro odvolatelku likvidační.
Pokud jde o určení výměry uložené pokuty, uvádí odvolací orgán následující. Podle ust.
§ 8 odst. 3 písm. b) zákona o pohonných hmotách lze za spáchaný přestupek uložit pokutu až
do výše 5.000.000,- Kč. V této souvislosti lze rovněž 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 rozšířeného senátu
Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 9/2008 – 133 ze dne 20. 4. 2010 dostupný na
www.nssoud.cz). Takto vyměřená pokuta je dle názoru odvolacího orgánu plně v souladu
s veřejným zájmem. Odvolací orgán podotýká, že zákon o pohonných hmotách není jen
předpisem na ochranu spotřebitelů, jednak se vztahuje k prodeji pohonných hmot komukoli
(nejen spotřebiteli), jednak se jedná o předpis směřující k ochraně životního prostředí, jednak
se vztahuje i k otázkám bezpečnosti.
Prvostupňový orgán ve shodě s ust. § 37 a násl. zákona o přestupcích přihlédl ke všem
relevantním kritériím pro určení výše pokuty, zejména k povaze a závažnosti přestupků,
k významu právem chráněného zájmu, ke způsobu jejich spáchání a jejich následkům a
k okolnostem, za nichž byly spáchány, dále k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, a tato
řádně vyhodnotil. Prvostupňový orgán nehodnotil způsob protiprávního jednání odvolatelky ani
v její prospěch ani k tíži, neboť se jednalo o způsob typický pro daný druh přestupků.
Prvostupňový orgán v této souvislosti rovněž zmínil, že okolnosti případu nasvědčují tomu, že
přestupky byly spáchány z nedbalosti. Ačkoli odvolatelka uvádí, že na základě jejích interních
analýz vyplývá, že zřejmě došlo k mechanickému poškození elementu z barevných kovů na
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technologii čerpací stanice, čímž došlo k jejich uvolnění do paliva, a že poškození elementu na
technologii čerpací stanice, které ani výrobce jako možnost neuvádí a které je i přes pravidelně
řádně prováděnou údržbu nezjistitelné, je tudíž ze své povahy nepředvídatelné, tudíž se
nedopustila protiprávního jednání z nedbalosti, tak tato skutečnost nemění nic na závěru, že se
odvolatelka dopustila přestupků tím, že prodala nejakostní pohonné hmoty, což je typický
způsob spáchání daného typu přestupku. Prvostupňový orgán správně posoudil, že není namístě
hodnotit způsob spáchání přestupků ve prospěch či v neprospěch odvolatelky.
Pokud jde o následky protiprávního jednání odvolatelky, orgán prvního stupně shrnul
možné negativní důsledky jednání odvolatelky pro spotřebitele. Ohrožovací následek přestupků
prvostupňový orgán vyhodnotil jako velmi závažný, neboť maximální povolená hodnota
v ukazateli oxidační stabilita, která činí 33 g/m^3, byla v obou případech překročena přibližně
patnáctkrát (naměřeny hodnoty 488 g/m^3 a 498 g/m^3).
Jako polehčující okolnost prvostupňový orgán vyhodnotil fakt, že odvolatelka po celou
dobu kontroly i následného správního řízení řádně spolupracovala se správním orgánem, a že
učinila opatření ve snaze vzniklou závadu odstranit. Na druhou stranu prvostupňový orgán jako
významnou přitěžující okolnost vyhodnotil skutečnost, že odvolatelka byla za porušení
povinnosti podle ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách již v minulosti postihována.
Odvolací orgán v této souvislosti odkazuje na str. 15 napadeného rozhodnutí, kde jsou dřívější
rozhodnutí specifikována.
Prvostupňový orgán při určení výše pokuty rovněž zohlednil dopad vládních opatření
přijatých v souvislosti s pandemií způsobenou onemocněním COVID-19, když vzal v potaz, že
v důsledku vládních opatření i provozovatelé čerpacích stanic přišli částečně o příjmy z tohoto
podnikání.
Jak již bylo výše uvedeno, odvolatelka se dopustila souběhu přestupků, za který se
ukládá úhrnný trest s využitím absorpční zásady podle ust. § 41 odst. 1 zákona o přestupcích,
dle níž při souběhu přestupků je pokuta ukládána dle sazby pro nejzávažnější přestupek a
k ostatním přestupkům se přihlíží jako k přitěžující okolnosti. V posuzovaném případě je sazba
za spáchané přestupky stejná, tj. 5.000.000,- Kč (viz ust. § 8 odst. 3 písm. b) zákona o
pohonných hmotách). Prvostupňový orgán proto vybral jako závažnější přestupek spáchaný
dne 28. 1. 2021, neboť ve sledovaném ukazateli oxidační stabilita byla naměřena výraznější
odchylka (498 g/m^3), k druhému přestupku spáchanému dne 25. 1. 2021 přihlédl jako
k okolnosti přitěžující.
Odvolací orgán uzavírá, že uloženou úhrnnou pokutu ve výši 500.000,- Kč považuje za
přiměřenou, odpovídající individuálním okolnostem projednávaného případu, a to především
s ohledem na výrazné odchylky zjištěné v ukazateli oxidační stabilita a že se odvolatelka
porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách dopustila již v minulosti.
Závěrem odvolací orgán informuje odvolatelku o možnosti požádat o povolení úhrady
pokuty ve splátkách, o které rozhodne v prvním stupni ředitel inspektorátu České obchodní
inspekce Olomouckého a Moravskoslezského. Při rozhodování bude zvažovat, zda odvolatelka
splnila zákonné podmínky pro povolení splátek. Podaná žádost musí být proto odvolatelkou
řádně odůvodněna a doložena důkazy. Podání žádosti je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, v rozhodném znění, ve spojení s ust. bodu 1 písm. d)
položky sazebníku, jenž je přílohou tohoto zákona, zpoplatněno částkou 400,- Kč. Tento
poplatek je možné uhradit kolkovou známkou zaslanou samostatně nebo spolu s žádostí o
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povolení zaplacení pokuty ve splátkách nebo bezhotovostně na účet České obchodní inspekce
č. 3754-829011/0710 pod variabilním symbolem 1101933121 a specifickým symbolem 3711.
Z výše uvedených důvodů odvolací orgán rozhodl tak, jak je shora uvedeno.
Nebudou-li uložená pokuta nebo náhrada nákladů řízení zaplaceny ve lhůtách shora
uvedených, budou vymáhány příslušným celním úřadem.

Poučení o odvolání
Toto rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále 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 Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě
Provozní 1, 722 00 Ostrava - Třebovice, tel.: 596 964 675
Č.j.:

ČOI 110718/21/3100/R 0193/Vit

Sp.zn.:

ČOI 12587/21/3100

V Ostravě dne: 30. 8. 2021

ROZHODNUTÍ
Česká obchodní inspekce, inspektorát Olomoucký a Moravskoslezský se sídlem v Ostravě, jako věcně
příslušný správní orgán podle ust. § 7 odst. 2 písm. b) a podle ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona č.
311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů, 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“), v řízení
zahájeném podle ust. § 78 odst. 1 a 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich rozhodla v
souladu s ust. § 93 a násl. tohoto zákona takto:
Obviněná:

MOL Česká republika, s.r.o.

sídlo:

Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:

494 50 301

I.



Obviněná, společnost MOL Česká republika, s.r.o., sídlem Purkyňova 2121/3,
Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 494 50 301, se uznává vinnou z porušení právní
povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, kterého se dopustila
tím, že
dne 25. 1. 2021 ve své provozovně Čerpací stanice pohonných hmot MOL, na adrese
Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov, prodala pohonnou hmotu, která nesplňuje
požadavky na pohonné hmoty podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pohonných
hmotách, tj. požadavky na její jakost a složení stanovené prováděcím právním
předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami, neboť jak
vyplývá ze zkušebního protokolu č. 58824 a inspekční zprávy č. 243/2021,
vystavených dne 27. 1. 2021 Zkušební laboratoří č. 1152.1, společnosti SGS Czech
Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, se sídlem U Trati 42, 100 00 Praha 10 –
Strašnice, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN
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II.

ISO/IEC 17025:2005, kontrolovaný vzorek pohonné hmoty - Nafta motorová (EVO
Diesel Plus), číslo vzorku 19/31/21/V, nevyhověl ve zkoušeném ukazateli jakosti
v kritériu „Oxidační stabilita“, kde dle shora uvedené inspekční zprávy byla naměřena
hodnota 488 g/m^3, přičemž maximální povolená hodnota při zahrnutí nejistoty
měření dle ČSN EN ISO 4259-1, 2 činí 33 g/m^3, tj. nevyhověl limitním hodnotám
ČSN EN 590+A1, a tím naplnila skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 8 odst. 1
písm. a) zákona o pohonných hmotách;
dne 28. 1. 2021 ve své provozovně Čerpací stanice pohonných hmot MOL, na adrese
Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov, prodala pohonnou hmotu, která nesplňuje
požadavky na pohonné hmoty podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pohonných
hmotách, tj. požadavky na její jakost a složení stanovené prováděcím právním
předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami, neboť jak
vyplývá ze zkušebního protokolu č. 58963 a inspekční zprávy č. 263/2021,
vystavených dne 29. 1. 2021 Zkušební laboratoří č. 1152.1, společnosti SGS Czech
Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, se sídlem U Trati 42, 100 00 Praha 10 –
Strašnice, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN
ISO/IEC 17025:2005, kontrolovaný vzorek pohonné hmoty - Nafta motorová (EVO
Diesel Plus), číslo vzorku 22/31/21/V/E, nevyhověl ve zkoušeném ukazateli jakosti
v kritériu „Oxidační stabilita“, kde dle shora uvedené inspekční zprávy byla naměřena
hodnota 498 g/m^3, přičemž maximální povolená hodnota při zahrnutí nejistoty
měření dle ČSN EN ISO 4259-1, 2 činí 33 g/m^3, tj. nevyhověl limitním hodnotám
ČSN EN 590+A1, a tím naplnila skutkovou podstatu přestupku dle ust. § 8 odst. 1
písm. a) zákona o pohonných hmotách.

Za spáchání výše uvedených přestupků se obviněné
ukládá
podle ust. § 8 odst. 3 písm. b) zákona o pohonných hmotách ve spojení s § 46 odst. 1 a
s ust. § 41 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
úhrnná pokuta
ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských),

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
(dále jen „správní řád“) a s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových
výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální
částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá obviněné povinnost
uhradit náklady řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých).

Uloženou pokutu je obviněná povinna zaplatit na účet České obchodní inspekce vedený u ČNB, Praha
1, č. ú. 3754-829011/0710, variabilní symbol 1101933121, konstantní symbol 1148 (převodním
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příkazem), 1149 (poštovní složenkou), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

Paušální částku nákladů řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí na účet České obchodní inspekce u ČNB v Praze 1, č. účtu: 19-829011/0710,
VS: 1101933121, KS: 0378 (převodním příkazem)/ 0379 (složenkou).

Odůvodnění
Kontrolami provedenými inspektory České obchodní inspekce, inspektorátu Olomouckého a
Moravskoslezského se sídlem v Ostravě, dne 25. 1. 2021 a dne 28. 1. 2021 na Čerpací stanici
pohonných hmot MOL, na adrese Olomoucká 283/50, 750 02 Přerov, společnosti MOL Česká
republika, s.r.o., sídlem Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 494 50 301 (dále
také jen „obviněná“ nebo „kontrolovaná osoba“), bylo zjištěno porušení dle výroku rozhodnutí.
Podle ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách: „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“.
Dne 25. 1. 2021 obviněná jako kontrolovaná osoba prodala pohonnou hmotu, která nesplňovala
požadavky na pohonné hmoty podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, tj.
požadavky na její jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními
právními předpisy a českými technickými normami, neboť jak vyplývá ze zkušebního
protokolu č. 58824 a inspekční zprávy č. 243/2021, vystavených dne 27. 01. 2021 společností
SGS Czech Republic, s. r. o., zkušební laboratoří č. 1152.1, akreditovanou Českým institutem
pro akreditaci o. p. s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, kontrolovaný vzorek pohonných
hmot – Nafta motorová (EVO Diesel Plus), č. vzorku 19/31/21/V, nevyhověl ve zkoušeném
ukazateli jakosti v kritériu „Oxidační stabilita“, kde dle shora uvedené inspekční zprávy byla
naměřena hodnota 488 g/m^3, přičemž maximální povolená hodnota při zahrnutí nejistoty
měření dle ČSN EN ISO 4259-1, 2 činí 33 g/m^3, tj. nevyhověl limitním hodnotám ČSN EN
590+A1.
Při následné kontrole na dotčené provozovně dne 28. 1. 2021, kdy bylo nejprve zjištěno, že se
nejedná o původní obsah kontrolované hmoty, neboť výše uvedená nevyhovující pohonná
hmota byla doplněna o návoz ze dne 27. 1.2021, obviněná jako kontrolovaná osoba prodala
pohonnou hmotu, která opětovně nesplňovala požadavky na pohonné hmoty podle ustanovení
§ 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, tj. požadavky na její jakost a složení stanovené
prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými
normami, neboť jak vyplývá ze zkušebního protokolu č. 58963 a inspekční zprávy č. 263/2021,
vystavených dne 29. 01. 2021 společností SGS Czech Republic, s. r. o., zkušební laboratoří č.
1152.1, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o. p. s. podle ČSN EN ISO/IEC
17025:2005, kontrolovaný vzorek pohonných hmot – Nafta motorová (EVO Diesel Plus), č.
vzorku 22/31/21/V/E, nevyhověl ve zkoušeném ukazateli jakosti v kritériu „Oxidační
stabilita“, kde dle shora uvedené inspekční zprávy byla naměřena hodnota 498 g/m^3,

14

přičemž maximální povolená hodnota při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN EN ISO 4259-1, 2
činí 33 g/m^3, tj. nevyhověl limitním hodnotám ČSN EN 590+A1.
Tím, že obviněná v obou výše uvedených případech prodala pohonné hmoty, která nesplňují
požadavky na pohonné hmoty podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, tj.
požadavky na její jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními
právními předpisy a českými technickými normami, naplnila skutkovou podstatu přestupku dle
ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách.
Dne 29. 2. 2021 byla na dotčené provozovně provedena opětovná kontrola za účelem zjištění
stavu odebíraných pohonných hmot. Bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba přijala vlastní
opatření, kdy již pozastavila prodej kontrolované nevyhovující pohonné hmoty na všech
stojanech a všechna výdejní místa pro tuto pohonnou hmotu zajistila proti prodeji. Zároveň
provedla chemický zásah do původní kontrolované nevyhovující pohonné hmoty.
V návaznosti na toto kontrolní zjištění bylo kontrolované osobě uloženo podat ve stanovené
lhůtě písemnou zprávu o odstranění nedostatků (zjednání nápravy). Kontrolovaná osoba
v souladu s uloženým opatřením zaslala ve stanoveném termínu zprávu, kde informuje Českou
obchodní inspekci ve věci odstranění zjištěných nedostatků, spolu s kladnými výsledky
provedeného laboratorního měření, kde rovněž informuje o trvání přijatého vlastního opatření
zákazu výdeje, které souvisí se zkoumáním příčiny nevyhovujícího stavu. Kontrolovaná osoba
ve zprávě dále uvedla, že bude Českou obchodní inspekci informovat o opětovném zprovoznění
prodeje předmětné pohonné hmoty.
Dne 23. 02. 2021 byla od kontrolované osoby přijata zpráva o opětovném zprovoznění prodeje
předmětné pohonné hmoty, na základě níž byla dne 1. 3. 2021 provedena kontrola stavu a jakosti
prodávané pohonné hmoty, při které byl odebrán vzorek – nafta motorová (EVO Diesel Plus) č.
vzorku 35/31/21/V. Tento vzorek byl následně předán a testován SGS Czech Republic, s. r. o.,
zkušební laboratoří č. 1152.1, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o. p. s. podle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Výsledek testování byl zaprotokolován ve zkušebním protokole
č. 59931 a inspekční zprávě č. 601/2021. Dle těchto dokumentů odebraný vzorek – nafta
motorová (EVO Diesel Plus – č. vzorku 35/31/21/V, splňoval požadavky stanovené zvláštními
právními předpisy.
O výsledku provedené kontroly byl inspektory České obchodní inspekce sepsán dne 18. 3. 2021
protokol o kontrole identifikační kód: 312103180605901, se kterým byla kontrolovaná osoba
seznámena dne 18. 3. 2021 doručením stejnopisu protokolu prostřednictvím datových schránek.
Současně byla kontrolovaná osoba poučena o možnosti podat písemné a zdůvodněné námitky
proti protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne seznámení se s ním. Této možnosti nevyužila.
Správní orgán po zhodnocení všech podkladových materiálů s přihlédnutím k rozsahu zjištění vydal
v souladu se zásadou efektivnosti řízení dle ust. § 90 odst. 1 zákona o přestupcích ve spojení s ust. §
150 odst. 1 a 2 správního řádu dne 12. 05. 2021 rozhodnutí ve formě příkazu
(č. j. ČOI 57618/21/3100/P 0193/Vit), neboť dospěl k závěru, že je ukládána povinnost v řízení z moci
úřední, že skutkové zjištění je dostatečné a skutečný stav věci byl spolehlivě zjištěn. Podkladem pro
vydání příkazu byl protokol o kontrole, pořízený v souladu s právními předpisy a o jehož obsahu neměl
správní orgán pochybnosti.
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Proti příkazu, který byl obviněné společnosti doručen dne 13. 05. 2021, podala obviněná dne 21. 05.
2021 v zákonné osmidenní lhůtě podle ust. § 150 odst. 3 správního řádu odpor. Doručením odporu dne
21. 05. 2021 správnímu orgánu byl příkaz zrušen a řízení pokračuje.

Obviněná společnost ve svém odporu předně uvedla, že si dovoluje správní orgán ujistit o tom,
že zajištění a udržení perfektní kvality jejích produktů je její nejvyšší prioritou a každoročně na
tuto činnost vynakládá značnou část svých příjmů. I proto se spojila s renomovanou společností
SGS, která je světovou jedničkou v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace a která
je uznávána jako společnost, která stanovuje standard kvality a integrity v celosvětovém
měřítku. Dále uvedla, že v rámci projektu Pečeť kvality, jejímž je obviněná držitelem, provádí
společnost SGS nezávisle na její vůli a vědomí v celé síti cca 300 čerpacích stanic MOL
v průběhu roku cca 1.400 operativních odběrů vzorků pohonných hmot, což považuje za
významný nástroj v řízení kvality jejích produktů a důvěru v její stabilitu. Současně poukazuje
na to, že Česká obchodní inspekce odebrala na jejích čerpacích stanicích za rok 2019 celkem
227 vzorků, v loňském roce pak celkem 212 vzorků pohonných hmot a všechny vyhověly ve
všech sledovaných parametrech. V letošním roce je to již dalších 94 bezvadných vzorků
odebraných ČOI.
Dále uvádí, že jsou jí kladena za vinu dvě porušení zákona, neboť dvakrát po sobě prodala
pohonnou hmotu nevyhovující kvality v parametru oxidační stabilita. Přestože byl druhý odběr
proveden po novém závozu do téže nádrže, obviněná k tomuto namítá, že se jednalo o tutéž
pohonnou hmotu, a že ji proto nelze postihovat za dva přestupky, ale pouze za přestupek jeden.
Tento svůj závěr odůvodňuje následujícím způsobem.
Předně uvádí, že vzhledem k poloměru 28,5 mm a délce 33 metrů samostatného potrubí, které
vede od nádrže (v níž byla původní hmota uskladněna a dne 27. 1. závozem doplněna), pouze
k výdejním stojanům č. 1 a 2, dále vzhledem k závozu nové pohonné hmoty dne 27. 1. 2021 ve
20:12 hodin do stejné skladovací nádrže, v níž byla pohonná hmota uskladněna, dále vzhledem
k zádrži původní pohonné hmoty ve výdejní technologii ve výši 94 litrů, tj. množství produktu,
které „leží“ v samostatném potrubí (cca 84 litrů – viz poloměr a délka výše) a v technologii
výdejního stojanu (cca 10 litrů) mezi skladovací nádrží a výdejní pistolí výdejního stojanu,
z něhož byly odebrány ČOI vzorky v obou kontrolních dnech, a dále vzhledem k nízkým
prodejům pohonné hmoty z výdejního stojanu, z něhož byly odebrány ČOI v obou kontrolních
dnech (po závozu dne 27. 1. došlo před odběrem vzorku ČOI dne 28. 1. pouze k jednomu
prodeji zákazníkovi ve výši 9,38 litrů a ČOI ve výši 4,0 litry), „nová“ pohonná hmota (změněná
závozem ze dne 27. 1.) do okamžiku odběru vzorku ČOI dne 28. 1. 2021 vůbec do výdejní
pistole nedotekla. To znamená, že ČOI dne 28. 1. 2021 odebrala vzorek stejné pohonné hmoty,
která byla ČOI vzorkována již dne 25. 1. 2021. Z tohoto důvodu nelze uvedené jednání
obviněné považovat za přestupky dva, jak je uvedeno v Příkazu, ale pouze za přestupek jeden.
Dále namítá, že tuto skutečnost dokládá i fakt, že v příkazu uvedená údajně vyšší hodnota
v kritériu oxidační stabilita o 10 g/m3 u vzorku odebraného ČOI dne 28. 1. t. r. nemá žádnou
vypovídací hodnotu, neboť se pohybuje v intervalu nejistoty měření použité (stanovené)
laboratorní metody, která u zjištěné úrovně hodnot uvádí nejistotu měření +/- cca 30 g/m3. Ze
stejného důvodu zde tudíž nelze hovořit ani o nějaké vyšší závažnosti takovéhoto „zjištění“,
resp. přestupku.
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Dále shrnuje, že dne 27. 1. 2021 ve 20:12 hodin byl proveden standardní závoz dle rozvozového
plánu stejné pohonné hmoty EVO Diesel Plus do skladovací nádrže společné pro výdej této
pohonné hmoty i z ostatních výdejních stojanů na této čerpací stanici – viz přílohy č. 1 a 2
podaného odporu. Po tomto závozu byl ze stojanu, z něhož byl následující den odebrán ČOI
nevyhovující vzorek, uskutečněn před tímto odběrem jeden jediný prodej motoristovi, a to dne
28. 1. 2021 v 8:02 hodin o objemu 9,38 litru a prodej ČOI v 13:29 hodin o objemu 4 litry – viz
příloha č. 3 podaného odporu. Při zádrži 94 litrů pohonné hmoty ve výdejní technologii tak
v žádném případě nemohlo dojít k odběru pohonné hmoty stočené do nádrže závozem ze dne
27. 1. 2021.
Dále uvedla, že podle přiloženého Inspekčního certifikátu č. 210117_015 vydaného
akreditovanou laboratoří VURUP, a.s. (inspekční orgán, typ C, registrační číslo 049/I – 025)
byla hodnota kritéria oxidační stabilita této běžně prodávané pohonné hmoty ve výši 1 g/m 3
(viz příloha č. 4), což by výrazně vylepšilo hodnotu v tomto parametru pohonné hmoty
skladované na ČS, pokud by byl dříve narušen. I tato skutečnost dokládá, že vzorek odebraný
ČOI dne 28. 1. 2021 pochází z jedné a téže pohonné hmoty jako předchozí vzorek odebraný
ČOI dne 25. 1. 2021.
Dále namítá, že pokud by obviněná věděla, že vzorek odebraný ČOI dne 25. 1. nevyhověl, sama
by přijala okamžitá opatření a inkriminovaný prodej zastavila stejně tak, jako to učinila po
předání této informace ze strany ČOI dne 28. 1. 2021 a nemuselo tak k opakovanému odběru
vzorku vůbec dojít.
V daném případě obviněná zastavila prodej bezodkladně po předání obecné informace ze strany
ČOI dne 28. 1. 2021 o negativním výsledku rozboru 1. vzorku, a to aniž by znala výsledek
rozboru kontravzorku a aniž by čekala na výsledek rozboru 2. odběru z téhož dne nebo
jakékoliv opatření ze strany ČOI. Uvedené jednání obviněné je dáno nadstandardní péčí o
zákazníka a o kvalitu jí dodávaných produktů a služeb, a mělo by být k němu přihlédnuto jako
k polehčující okolnosti.
K prodeji vzorkované pohonné hmoty mezi 1. odběrem ČOI a zastavením prodeje ze strany
obviněné v 16:40 hodin dne 28. 1. 2021 ze stojanu, z něhož byly odebrány vzorky ČOI, došlo
pouze v osmi případech v celkovém objemu necelých 230 litrů – viz příloha č. 3 podaného
odporu. Vzhledem k tomu, že prodeje byly uskutečněny na konci ledna, lze se takřka s jistotou
domnívat, že nebyly určeny/použity k dlouhodobému skladování např. při odstavení vozidla
před zimou, a vzhledem k ročnímu období ani nemohlo dojít k vystavení pohonných hmot
vysokým teplotám. Podle záznamů obviněné nebyla ani v tomto ani v předcházejícím či
následujícím období nikým uplatněna žádná reklamace. Obviněná je proto přesvědčena, že
ohrožení případně nepříznivými následky je tak velmi nízké.
Následující den po zastavení prodeje z předmětného výdejního stojanu byl na žádost obviněné
proveden odběr nového vzorku tohoto produktu společností SGS nikoli z pistole, ale přímo ze
skladovací nádrže. Současně byl společnosti SGS zadán rozbor vzorku odebraného přímo ze
skladovací nádrže, tak i kontravzorku odebraného inspektorátem dne 25. 1. 2021. Preventivně
byla provedena kontrola předmětné palivové technologie, odkalení nádrže a aplikace
antioxidantu a pasivátoru kovů, které mohou v krajních případech nějaké mimořádné závady
na technologii působit jako spouštěč nežádoucí reakce a poklesu oxidační stability v řádu
několika hodin. Protokol o tomto servisním zásahu č. 9502/140081313 viz příloha č. 5
podaného odporu.
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Provedenými rozbory společností SGS bylo potvrzeno (Zkušební protokol č. 58982), že shora
uvedený vzorek, odebraný SGS dne 29. 1. 2021 ze skladovací nádrže ČS, ve sledovaném
parametru oxidační stabilita NM s naměřenou hodnotou 1 g/m3 s významnou rezervou
vyhovuje ČSN EN 590 (viz příloha č. 6), a proto byl produkt bez dalšího ponechán ve
skladovací nádrži ČS. K obnovení prodeje bylo přistoupeno po zajištění opatření doporučených
spol. SGS (z důvodu předchozího delšího odstavení produktu) s tím, že nadále je pozastaven
prodej (nepřetržitě od 28. 1. t. r.) uvedeného produktu přes výdejní stojan, z něhož byl
inspektorátem odebrán nevyhovující vzorek, neboť dosud zjišťují přesnou příčinu poklesu
kvality v tomto případě.
Závoz pohonné hmoty, z níž byl ČOI odebrán dne 25. 1. 2021 vzorek, byl uskutečněn dne
14. 1. 2021 a podle Inspekčního certifikátu 210107_022 vydaného akreditovanou laboratoří
VURUP, a.s. (inspekční orgán, typ C, registrační číslo 049/I – 025) byla hodnota kritéria
oxidační stabilita této pohonné hmoty ve výši 3 g/m3 (viz příloha č. 7), což představuje značnou
rezervu do maximální normované hodnoty. Z dosavadních interních analýz vyplývá, že zřejmě
došlo k mechanickému poškození elementu z barevných kovů na technologii čerpací stanice,
čímž došlo k jejich uvolnění do paliva. Barevné kovy působily jako katalyzátor oxidační
degradace paliva a měly zásadní vliv na jeho rychlou degradaci a tedy i na zjištěnou hodnotu
nevyhovujícího parametru. Této závadě nešlo předejít pravidelnou údržbou, která je
vykonávána podle pokynů výrobce, ani ji standardními metodami zjistit, proto jsme
přesvědčeni, že jedná o aspekt hodný zřetele a lze jej hodnotit jako polehčující okolnost.
K výši uložené pokuty dále obviněná v podaném odporu uvádí, že v souvislosti s nouzovým
stavem, který vláda opakovaně vyhlásila v souhrnné délce 10 měsíců, kdy došlo k výraznému
poklesu ekonomiky ve všech oblastech, k dramatickým dopadům do mobility, kdy státní
hranice i hranice okresů byly buď zcela uzavřeny, nebo jinak významně omezen pohyb osob, a
s mnoha dalšími omezujícími protiepidemickými opatřeními v boji proti onemocnění covid-19,
poklesly zásadně prodeje obviněné v loňském i v letošním roce, v některých obdobích až o
30%. Obviněná musela přijmout řadu úsporných opatření, z nichž některá se dotkla i platů
zaměstnanců a odměn partnerů na čerpacích stanicích (zavírání či omezování provozu
čerpacích stanic a s tím spojené snížení počtu zaměstnanců partnerů – pracovníků obsluhy).
Nelehká doba nás ještě čeká, neboť ekonomika se bude zotavovat ještě dlouho a jen pomalu a
výrazný pokles zaměstnanosti a tím i koupěschopnosti obyvatel se projeví v plné síle až po
skončení vyplácení podpor na výplaty zaměstnanců podnikatelům, na jejichž podnikání dopadla
coronakrize nejvíc. V této souvislosti se jeví pokuta ve výši půl milionu, uložená Příkazem,
neuvážená, značně nepřiměřená, nepůsobí preventivně, ale nespravedlivě a obviněnou značně
poškozuje v již tak složité době.
Dále obviněná shrnuje, že od odběru vzorku dne 25. 1., u něhož byla zjištěna neshoda, do
okamžiku, kde se obviněná o této skutečnosti dozvěděla a bezodkladně zcela prodej zastavila,
došlo k prodeji a výdeji necelých 250 litrů této pohonné hmoty (včetně vzorků odebraných ČOI,
tak za každý takto prodaný a vydaný litr byla obviněné Příkazem uložena pokuta ve výši 2.000,Kč, což je částka násobně vyšší než by odpovídalo zásadám přiměřenosti a principům dobré
správy.
Rovněž zdůrazňuje, že již vlastní analýzy ke zjištění příčiny poklesu kvality v tomto případě,
které provedla a nadále provádí, zastavení prodeje a veškerá další opatření mají na obviněnou
velký finanční dopad. Obviněná v další spolupráci s odbornými a renomovanými společnostmi
vyvíjí maximální úsilí, aby se podobná situace již neopakovala.
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Na závěr podaného odporu obviněná shrnuje, že zjištění skutkového stavu nebylo dostatečné
pro vydání rozhodnutí, že nebyly dostatečně posouzeny všechny okolnosti případu, a při
stanovování pokuty nebyly vůbec nebo dostatečně zváženy a do výše pokuty promítnuty
všechny okolnosti svědčící ve prospěch Společnosti. Žádá, aby Inspektorát celou věc opětovně
posoudil ve vzájemných souvislostech a přihlédl ke všem okolnostem, které svědčí ve prospěch
obviněné. Obviněná by v této situaci považovala za přiměřenou pokutu ve výši řádově nižší,
než byla uložena příkazem.
V návaznosti na shora namítané skutečnosti správní orgán vyzval obviněnou k doplnění
podaného odporu (Výzva k doplnění odporu č. j. ČOI 81166/21/3100 ze dne 16. 06. 2021 –
dále jen „Výzva“). Obviněná byla vyzvána k doložení písemných podkladů, a to kopie ověřené
projektové dokumentace, případně její části, na stavbu ČS pohonných hmot MOL, Olomoucká
283/50, 750 02 Přerov, zahrnující rovněž technická a technologická zařízení, z níž je zřejmé
rozmístění (včetně výškového rozmístění) a vzájemná vzdálenost skladovací nádrže ČS a
výdejních stojanů č. 1 a 2. Dále bylo požadováno doložení kopie kolaudačního souhlasu,
případně kolaudačního rozhodnutí, na předmětnou stavbu, resp. soubor staveb ČS, z něhož je
zřejmé, že stavba ČS byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací; dále
k výdejním stojanům č. 1 a 2 bylo požadováno doložení těchto dokumentů: prohlášení o shodě,
technická knížka výrobce, technický list a návod v českém jazyku, případně jiná dokumentace,
z níž jsou zřejmé technické parametry výdejních stojanů uvedené v podaném odporu, včetně
zádrže původní pohonné hmoty ve výdejní technologii, a dále bylo požadováno doložení
dokumentů dokládajících výsledky hospodaření, resp. rozdíl v příjmech a výdajích společnosti
MOL Česká republika, s.r.o., v roce 2020 oproti předchozím zdaňovacím obdobím (r. 2018, r.
2019).
Společnost MOL Česká republika, s.r.o. byla v rámci výzvy upozorněna na to, že v případě
nedoložení uvedených podkladů nebude moci správní orgán považovat skutečnosti uvedené
v podaném odporu za prokázané. Dále byla obviněná upozorněna na to, že v případě nedoložení
majetkových poměrů bude správní orgán vycházet pouze z údajů, které vyplynuly
z dosavadního průběhu řízení a které si je správní orgán schopen opatřit bez součinnosti
účastníka řízení.
Dne 02. 07. 2021 bylo správnímu orgánu ve stanovené lhůtě doručeno písemné sdělení
obviněné a v přílohách tohoto sdělení některé z požadovaných podkladů. Předně byly
v přílohách č. 1 až 13 zaslány požadované kopie projektové dokumentace na stavbu ČS, která
byla uvedena do provozu společností Benol s.r.o. počátkem roku 1995. Jak obviněná uvádí,
uložení potrubních tras a potrubních tras jsou zřejmé zejména z výkresů a z poznámek v příloze
č. 4 Potrubní rozvody a z přílohy č. 13 Technická zpráva v části 223 A Sací rozvod. Vzdálenost
skladovací nádrže ČS a výdejních stojanů č. 1 a 2 není ve výkresech kótovaná (a ani se
standardně neuvádí), proto obviněná pro ilustraci doložila přílohu č. 14 – výstřižek z Mapy.cz
s uvedením orientačního azimutového měření, které vzdušnou čarou uvádí vzdálenost 26m.
Přesné měření lze provést šetřením na místě, nicméně ani tento údaj nebude zcela přesný,
protože sací potrubí z technologických důvodů není ve skutečnosti po celé délce rovné (jak je
zřejmé i z přiložené technické dokumentace) a navíc překonává výškový rozdíl mezi skladovací
nádrží a výdejním stojanem. Uložená potrubí se geodeticky nezaměřují, proto jí uvedená
vzdálenost 33m vychází z vlastního povrchového měření a z odborné znalosti této technologie
smluvní servisní stanicí PIK s.r.o., která má v této oblasti letité a bohaté zkušenosti. I v případě,
že by tento údaj nebyl zcela přesný a vycházela by jenom z uvedeného orientačního
„internetového“ měření vzdušnou čarou, je zádrž sacího potrubí natolik velká, že rozhodně
nemohlo dojít k odběru dvou rozličných vzorků.
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Dále k bodu č. 2 Výzvy předložila v příloze č. 15 stavební povolení a v příloze č. 16 požadované
kolaudační rozhodnutí.
K bodu č. 3 Výzvy dále předložila v přílohách č. 17a až 17e prohlášení o shodě včetně kalibrace
výdejního stojanu a technického schéma hydrauliky výdejního stojanu Tokheim, kterými byla
čerpací stanice nově osazena, a v příloze č. 18 příručku uživatele v českém jazyce. Zádrž
pohonné hmoty v technologii výdejního stojanu se v technických dokumentech nikdy neuvádí,
proto obviněná vychází z předpokladů založených na znalosti technologie výdejního stojanu,
jejíž sací systém je vybaven zpětnými klapkami (ty zajišťují neustálou přítomnost produktu
v potrubí výdejního stojanu jednak proto, aby nedocházelo k jeho zavzdušnění a také pro rychlé
reakce na požadavek tankování zákazníkem), ze znalosti uspořádání technologie výdejního
stojanu a dlouholeté odborné zkušenosti její smluvní servisní organizace PIK s.r.o., která má
v této oblasti bohaté zkušenosti. V této souvislosti navíc dodává, že i v hypotetickém případě,
že by zádrž výdejního stojanu byla čistá nula (což při běžném provozu výdejního stojanu
nemůže nastat), nemohlo dojít k odběru dvou rozličných vzorků z důvodu vzdálenosti a
průměru sacího potrubí mezi nádrží a výdejním stojanem.
K bodu č. 4 Výzvy přiložila účetní závěrky k 31. 12. 2018, k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 –
viz přílohy č. 19 až 21, z nichž jsou zřejmé výsledky hospodaření a příjmy a výdaje obviněné
společnosti v roce 2020 a v předchozích zdaňovacích obdobích let 2019 a 2018. Z přiložených
účetních závěrek (tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, která vysvětluje a doplňuje
informace obsažené v těchto výkazech) je zřejmé, že plusový hospodářský výsledek roku 2020
byl vykoupen drastickým snížením nákladů společnosti. Přestože si situace vyžadovala
nadstandardní nasazení všech zaměstnanců obviněné společnosti a partnerů, kteří zajišťují
provoz na jejích čerpacích stanicích, došlo po dohodě mezi obviněnou, zaměstnanci a partnery
ke snižování mezd zaměstnanců a odměn partnerů, což se ve výsledku projevilo v celkovém
poklesu průměrné mzdy zaměstnance v roce 2020 o 6 % oproti roku 2019 (viz čl. 18 Osobní
náklady přílohy účetní závěrky k 31. 12. 2020) a nákladů na nakupované služby, které většinově
představují odměny partnerů, o cca 5% (viz položka A.3. Výkazu zisku a ztráty a článek 20
přílohy účetní závěrky k 31. 12. 2020). Investice, zejména na rekonstrukce čerpacích stanic
(zejména stavební úpravy, rekonstrukce skladovacích a výdejních technologií a mycích linek),
lektromobility, opatření v oblasti HS
nované pro rok 2020 ve výši
musely být seškrtány na pouhých
což znamená pokles oproti
lánu o celých 75%. V roce 2020 s
propadly na pouhých 26%
skutečnosti předchozího roku (viz Přírůstky v položce Nedokončený hmotný majetek – článek
4 písm. b) a vysvětlivky k této položce v příloze účetní závěrky k 31. 12. 2020 a účetní závěrky
k 31. 12. 2
tředky
utnou údržbu budov a zařízení musely být
z původních
mezeny
což provozně přineslo nemalé problémy. Řadu
nutných inv
v tak v
ceného šetření vyvolaného dopady covidu a
protiepidemických opatření musela obviněná odložit, nicméně je bude třeba realizovat
v navazujícím období.
Celkové tržby obviněné společnosti z prodeje zboží a služeb klesly v roce 2020 oproti roku
2019 na 86% (viz součet oddílu I a II výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2020), neboť po většinu
roku se obviněná potýkala se sníženou poptávkou po jejích produktech a službách.
Pro ilustraci složité situace obviněná přiložila údaje o prodejích pohonných hmot na jejích
čerpacích stanicích v průběhu prvních pěti měsíců letošního roku v milionech Kč a jejich
porovnání s nelehkým rokem 2020. Pro úplnost uvedla, že omezení mobility a protiepidemická
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opatření začala na celou společnost a byznys dopadat od dubna 2020. Dále uvedla, že ačkoliv
ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v posledním období stoupají a zvyšují tak objem
tržeb, ziskovost v důsledku jejich vysokých cen naopak významně klesá (viz přiložená tabulka).
Údaje o zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBIDTA) a zisku po zdanění za období
leden až květen roku 2019 a 2020 jsou uzavřené. Obdobné údaje za rok 2021 jsou zatím
předpokladem ze známých výnosů a nákladů připadajících na jednotlivé měsíce srovnatelného
období. Další tabulka uvádí porovnání stejných údajů roku 2021 ve vztahu ke srovnatelnému
období roku 2019 (předcovidový) a 2020, přičemž údaje uvedené v závorkách vyjadřují
záporná čísla. Dále pro úplnost uvádí, že první čtvrtletí roku 2020 (na rozdíl od jeho zbytku)
nebylo ještě ovlivněno dopady pandemie, proto je zde uveden i sumář za období leden až
březen.
Výpočty provedené v další doložené tabulce vychází z údajů předchozí tabulky (viz výše) a
vyjadřují porovnání období leden až březen a leden až květen roku 2021 v procentech oproti
srovnatelnému období roku 2019 a 2020. Obviněná uvádí, že z uvedených údajů je zjevné, že
v letošním roce ani zdaleka nedosahuje v EBIDTA ani v předpokládaném zisku po zdanění
hodnot nejen předcovidového roku 2019, ale ani roku minulého, který byl již od dubna
významně pandemií omezen. Uvedla, že v žádném roce nečerpali žádnou státní podporu.
Závěrem apeluje na Inspektorát, aby přihlédl ke složité situaci, v níž se celá Česká republika
včetně obviněné společnosti vloni ocitla a ze které se ani po pěti měsících letošního roku dosud
nevzpamatovala. Ekonomické zotavování bude zcela zjevně velmi pozvolné a náprava škod
dlouhodobá. Navíc ještě vůbec není vyhráno a dnešní mírně optimistická situace je velmi
křehká a nemusí trvat ani do konce letních prázdnin. Ačkoliv je obviněná společnost ve svých
základech stabilní, vyhlíží do budoucna s velkými obavami a jakékoliv další omezení
disponibilních prostředků, které zejména nyní potřebuje na obnovu a stabilizaci byznysu,
realizaci odložené údržby a investic a obnovu portfolia dodavatelů, zákazníků a partnerů, je pro
obviněnou společnost velmi citelné.
K výše uvedenému správní orgán uvádí, že v návaznosti na podaný odpor a dodané podklady byl
opětovně prostudován spisový materiál, kdy byly zjištěny následující skutečnosti.

Předně je třeba uvést, že kontrolním orgánem bylo jednoznačně prokázáno, že oběma odběry, tj.
odběrem ze dne 25. 1. 2021 a odběrem dne 28. 1. 2021, prodaná pohonná hmota Nafta motorová
(EVO Diesel Plus) nevyhověla ve zkoušeném ukazateli jakosti v kritériu „oxidační stabilita“, kdy dle
inspekčních zpráv vystavených společností SGS Czech Republic, s.r.o. byla naměřena hodnota 488
g/m^3 a 498 g/m^3, což činí přibližně patnáctinásobek maximální povolené hodnoty, která při
zahrnutí nejistoty měření činí 33 g/m^3.

Druhý z uvedených odběrů byl proveden v návaznosti na nový závoz pohonné hmoty do téže nádrže,
z níž byl přes výdejní stojan proveden předchozí odběr. Provedení opětovného odběru po provedení
nového závozu představuje standardní postup kontrolního orgánu, jehož smyslem je posoudit, zda je
pohonná hmota prodávaná kontrolovanou osobou (obviněnou) nadále nevyhovující. Současně je třeba
uvést, že vzhledem k novému závozu nelze prodej předchozí nevyhovující pohonné hmoty automaticky
zastavit.
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Co se týče postupu kontrolujících osob, je k tomuto třeba uvést, že v odběru nebylo jejich povinností
blíže zkoumat, zda se jedná o stále tutéž pohonnou hmotu, či o pohonnou hmotu „novou“. V daném
směru nebyly kontrolovanou osobou kontrolujícím osobám při tomto druhém odběru poskytnuty
žádné informace (např. o délce potrubí od nádrže k výdejnímu stojanu, o zádrži pohonné hmoty ve
výdejním stojanu, atd.), kterými by dala najevo skutečnosti později zmíněné v podaném odporu.
Jakkoliv lze totiž po kontrolujících osobách požadovat odborné znalosti, k přesnému určení fyzikálních
a chemických vlastností pohonné hmoty je vždy zapotřebí laboratorního testu. Jinak řečeno,
kontrolující osoby nemohli vědět, jaké budou vlastnosti nově odebrané pohonné hmoty z hlediska
sledovaných parametrů, ani to, že se zřejmě může jednat o tutéž pohonnou hmotu, jako při prvním
odběru. Pohonná hmota byla proto standardním způsobem odebrána a předána společnosti SGS Czech
Republic, s.r.o. k laboratornímu posouzení.

Obviněná společnost v podaném odporu namítá, že její jednání nelze považovat za přestupky dva, jak
je uvedeno v příkazu, ale pouze za přestupek jeden. Tuto skutečnost odůvodňuje tím, že nový závoz
pohonné hmoty se uskutečnil večer před druhým odběrem (dne 27. 1. 2021 ve 20:12 hodin), dále tím,
že byl uskutečněn pouze zanedbatelný prodej (prodej jedinému motoristovi dne 28. 1. 2021 v 8:02
hodin o objemu 9,38 litru) před samotným odběrem, a dále tím, že díky délce přívodního potrubí od
nádrže k výdejnímu stojanu a díky zádrži pohonné hmoty ve výdejním stojanu, nemohlo dojít k odběru
pohonné hmoty stočené do nádrže závozem ze dne 27. 1. 2021. Z těchto důvodů nelze postihovat oba
zmíněné přestupky, ale pouze přestupek jeden.

K tomuto správní orgán uvádí, že přestupku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných
hmotách se dopustí ten, kdo prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která nesplňuje
požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1.

K naplnění skutkové podstaty uvedeného přestupku postačuje, pokud je prodána či vydána pohonná
hmota, která nesplňuje požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím předpisem, zvláštními
právními předpisy a českými technickými normami. Žádné další podmínky ve vztahu k subjektu daného
odpovědnostního vztahu a k jeho jednání zákon nestanoví. K tomuto je vhodné zmínit rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2016, č. j. 3 As 205/2015 – 29: „Pokud by mělo být trestáno
pouze trvání a dlouhodobost tohoto prodeje, fakticky by k postihu ani dojít nemohlo, neboť pouze znak
trvání by při průměrné spotřebě pohonných hmot a neustálé potřebě jejich obměně a doplňování na
čerpací stanici nemohl být naplněn a prokázán. Podstatou a smyslem tohoto správního deliktu (pozn.
nyní přestupku) je tedy potřeba postihu aktuálního prodeje nejakostní pohonné hmoty.“

V návaznosti na uvedenou skutečnost, kdy je třeba postihovat aktuální prodej nejakostní pohonné
hmoty, tedy kontrolnímu orgánu nebrání nic v tom, aby uskutečnil kontrolní odběr opakovaně i během
krátkého časového rozmezí. Smyslem jeho činnosti je prověřit a případně odhalit prodej nejakostní
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pohonné hmoty, a to vždy k danému okamžiku prodeje. Skutečnost, že by se mohlo s vysokou
pravděpodobností jednat o tutéž pohonnou hmotu, v tomto ohledu nehraje až tak zásadní roli, neboť
kontrolní orgán je oprávněn kontrolovat kvalitu prodávané pohonné hmoty bez ohledu na to, zda byl
odběr téže pohonné hmoty proveden či nikoliv.

K tomu, aby se právnická osoba zprostila své odpovědnosti za přestupek, je třeba naplnit liberační
důvody vyplývající z ust. § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich, ve znění pozdějších předpisů (pozn. dříve byly liberační důvody upraveny v ust. § 10 odst. 1 zákona
o pohonných hmotách): „Právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.“ V tomto směru je po osobě
prodávající pohonné hmoty požadováno, aby přijala dostatečná preventivní opatření, kterými by
porušení právních předpisů zabránila. Co se týče preventivních opatření, považuje za nedostačující
například to, že se kontrolovaná osoba často spoléhá pouze na řádný postup dodavatele a přepravce
pohonných hmot, či sama pouze dodržuje technologickou a provozní kázeň při přečerpávání
pohonných hmot (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 9. 2014, čj. 4 As 123/2014-33).

V daném případě bylo například žádoucí, aby obviněná v návaznosti na první odběr prodej pohonné
hmoty dočasně, tj. do doby, kdy jí budou výsledky laboratorních rozborů sděleny, pozastavila. Za
odpovídající liberační důvod by ze strany kontrolujícího byla považována například skutečnost, kdyby
obviněná společnost prokázala, že provádí pravidelné kontrolní rozbory dané pohonné hmoty na
uvedené čerpací stanici. V této souvislosti je vhodné zmínit závěr uvedený v rozsudku Nejvyššího
správního soudu ze dne 19. 9. 2014, čj. 4 As 123/2014-33: „Pokud provozovatel čerpací stanice chce
využít liberační důvod dle § 10 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot, musí prokázat, že provedl technicky možná opatření způsobilá účinně
zabránit porušování zákona (zde prodej pohonných hmot nevyhovujícím požadavkům uvedeným v § 3
odst. 1 citovaného zákona). Nepostačí poukaz provozovatele na to, že tato technicky možná opatření
po něm nebylo možno spravedlivě požadovat, protože by jejich provádění nebylo ekonomické.“

Ve stejném rozsudku se dále uvádí: „Na tomto závěru nemění nic ani argumentace stěžovatele, že
žádný obecně závazný právní předpis zajišťování provádění kontrolních odběrů a vzorků prodejcům
pohonných hmot jako zákonnou povinnost neukládá. Zákon však ukládá povinnost prodávat pouze
pohonné hmoty splňující kvalitativní požadavky stanovené v prováděcím předpisu. Pokud se stěžovatel
domáhá aplikace § 10 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, musel by prokázat, že ani přes veškeré
úsilí, které bylo možné po něm požadovat k tomu, aby zabránila porušení povinnosti, se porušení
povinnosti nepodařilo zabránit. (…) Stěžovatel pouze uvádí, že se spolehl na dodavatele, že mu dodají
pohonné hmoty vyhovující zákonným požadavkům. Takové spolehnutí ovšem nemůže být „veškerým
úsilím“, které po stěžovateli lze požadovat.“

Uvedený požadavek vyplývá ze skutečnosti, že právní úprava přestupků právnických a podnikajících
fyzických osob je založena na objektivní odpovědnosti, neboli na odpovědnosti za výsledek.
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Obligatorním znakem skutkové podstaty přestupku právnické osoby tedy není zavinění. K vyvození
odpovědnosti postačuje samotný fakt porušení či nesplnění povinností stanovených zákonem nebo
uložených na jejich základě.

Nejvyšší správní soud v dané souvislosti opakovaně konstatoval (viz např. rozsudek ze dne 20. 4. 2017,
č. j. 1 As 163/2016-76 nebo rozsudek ze dne 19. 9. 2014, čj. 4 As 123/2014-33): „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 legitimní a žádoucí 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, aby byly v distribuční síti prodávány pouze
kvalitní a nezávadné pohonné hmoty. Závažnosti případných následků porušení povinností
provozovatelů čerpacích stanic pak odpovídá jednak konstrukce objektivní odpovědnosti těchto osob
ze správní delikty a úzce vymezený liberační důvod, jednak i výše zákonných sazeb sankcí.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti správní orgán uvádí, že z předložených důkazů má za to, že
obviněná neprokázala vynaložení takového úsilí, které bylo možné po ní spravedlivě požadovat, aby
přestupkům zabránila. Obviněná sice argumentuje tím, že každoročně vynakládá nemalé částky
k zajištění a udržování perfektní kvality jejích produktů, a že spolupracuje se společností SGS Czech
Republic, s.r.o., současně však neuvádí, kdy naposledy a s jakými výsledky byl proveden odběr vzorku
posuzované pohonné hmoty na uvedené ČS. V tomto ohledu jsou poskytnuté informace spíše
obecného charakteru, nikterak nedokládající úsilí obviněné směřující k odvrácení protiprávního stavu.

V tomto ohledu nelze jako dostačující liberační důvod brát ani skutečnost, že u pohonné hmoty,
z níž byl ČOI odebrán dne 25. 1. 2021 vzorek, a jejíž návoz byl uskutečněn dne
14. 1. 2021, činila podle Inspekčního certifikátu 210107_022 vydaného akreditovanou
laboratoří VURUP, a.s. hodnota kritéria oxidační stabilita 3 g/m3, což představuje značnou
rezervu do maximální normované hodnoty.
Taktéž nelze za liberační důvod považovat ani to, že z dosavadních interních analýz vyplývá,
že k předmětné závadě došlo zřejmě vlivem mechanického poškození elementu z barevných
kovů na technologii čerpací stanice, čímž došlo k jejich uvolnění do paliva a že této závadě
nešlo předejít pravidelnou údržbou, která je vykonávána podle pokynů výrobce, ani ji
standardními metodami zjistit.
Pokud jde o zmíněné argumenty, jimiž obviněná odůvodňuje to, že se v obou případech jednalo o jednu
a tutéž pohonnou hmotu, neboť po novém závozu nemohlo dojít k promísení původní a „nové“
pohonné hmoty, považuje správní orgán toto z hlediska posouzení odpovědnosti obviněné za
přestupek za irelevantní. Zásadní roli z hlediska odpovědnosti obviněné totiž nehraje skutečnost, že
byla s velkou pravděpodobností odebrána stále tatáž pohonná hmota, nýbrž právě ten fakt, že byla ve
dvou různých dnech koncovým spotřebitelům nabízena a prodávána pohonná hmota nevyhovující
kvality. Jak bylo uvedeno výše, právě koncový spotřebitel je tím, na koho je právní ochrana cílena.

24
Opakovaným prodejem nekvalitní pohonné hmoty došlo k opakovanému naplnění skutkové podstaty
přestupku podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách.

Dále obviněná uvedla, že v období mezi 1. odběrem ČOI a zastavením prodeje z její strany v 16:40
hodin dne 28. 1. 2021 ze stojanu, z něhož byly odebrány vzorky ČOI, došlo pouze v osmi případech
v celkovém objemu 230 litrů. Lze se domnívat, že nafta nebyla určena k dlouhodobému skladování, a
že vzhledem k ročnímu období nebyla vystavena vysokým teplotám. Stejně tak uvedla, že stran
spotřebitelů nebyla uplatněna žádná reklamace.

K tomuto správní orgán odkazuje na shora uvedenou argumentaci týkající se objektivní odpovědnosti
za přestupek. V tomto směru je třeba současně uvést, že povaha uvedeného přestupku je ohrožovací,
postačí tedy, že prodávaná pohonná hmota nesplňovala předepsanou kvalitu a byla způsobilá způsobit
následky v podobě škody na majetku spotřebitelů.

Dále obviněná uvedla, že následující den po zastavení prodeje z předmětného výdejního stojanu
nechala provést odběr nového vzorku tohoto produktu přímo ze skladovací nádrže. Dále zadala rozbor
vzorku odebraného přímo ze skladovací nádrže, tak i kontravzorku odebraného inspektorátem dne 25.
1. 2021. Preventivně byla dále provedena kontrola předmětné palivové technologie, odkalení nádrže
a aplikace antioxidantu a pasivátoru kovů, které mohou v krajních případech nějaké mimořádné závady
na technologii působit jako spouštěč nežádoucí reakce a poklesu oxidační stability v řádu několika
hodin.

K tomuto správní orgán uvádí, že vyjmenovaná opatření, která obviněná společnost nechala provést,
nelze vyhodnotit jako důvody pro zánik odpovědnosti obviněné za předmětné přestupky. Na druhé
straně k nim lze přihlédnout jako k polehčující okolnosti, což správní orgán odůvodňuje níže.

Na základě skutečností uvedených shora má správní orgán porušení právní povinnosti dle ust. § 3 odst.
1 zákona o pohonných hmotách v obou případech za dostatečně prokázané, a má tedy za to, že
skutková podstata přestupku ve smyslu ust. § 9 odst. 4 písm. a) zákona o pohonných hmotách byla
v obou případech bezesporu naplněna.

Správní orgán při svém rozhodování vycházel ze zásady nestrannosti a legitimního očekávání vyjádřené
v ust. 2 odst. 4 správního řádu, kdy je povinností správního orgánu dbát, aby přijaté řešení bylo
v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při
rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. Správní
orgán přitom vycházel z interní databáze a je nutné konstatovat, že uložená sankce plně odpovídá
sankcím uloženým za srovnatelná zjištěná porušení zákona.
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Ve snaze náležitě posoudit skutky, jichž se společnost MOL Česká republika, s.r.o. dopustila, proto správní
orgán v rámci rozhodování o výši pokuty ve smyslu ust. § 37 a násl. zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich přihlédl zejména k povaze a závažnosti přestupků a k přitěžujícím a polehčujícím
okolnostem.

Při vyhodnocení povahy a závažnosti uvedených přestupků správní orgán vyhodnotil především význam
zákonem chráněného zájmu, který byl v daném případě porušen, resp. ohrožen, stejně jako způsob, míru
a okolnosti, za nichž byly přestupky spáchány.

Primárním společenským zájmem, který byl v daném případě porušen, je zájem na respektování platného
právního řádu a dodržování obecně závazných pravidel chování, stanovených právními předpisy. Na
daném úseku státní správy upravuje takové závazné normy chování právě zákon o pohonných hmotách,
kde je kladen důraz na ochranu práv dotčených subjektů, zejména potom koncových spotřebitelů, jejich
zdraví či majetku. Význam chráněného zájmu se mimo jiné promítá i do výše pokut, které je možné za
porušení právních povinností vyplývajících ze zákona o pohonných hmotách uložit.

V daném případě byl jednáním obviněné společnosti porušen významný společenský zájem. Jednáním
obviněné byl porušen společenský zájem na tom, aby byly prodávány nebo vydávány pohonné hmoty,
které splňují požadavky na jejich jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními
právními předpisy a českými technickými normami.

Následky tohoto protiprávního jednání správní orgán spatřuje v tom, že do prodeje byly uvedeny pohonné
hmoty nesplňující zákonné požadavky. Oxidační stabilita hodnotí odolnost nafty proti chemickým změnám
doprovázeným tvorbou úsad při dlouhodobém skladování a při vystavení zvýšeným teplotám.
Nevyhovující výsledek oxidační zkoušky může být způsoben výrobní závadou, provozní chybou nebo
kontaminací jiným produktem. Ukazuje na oxidační nestabilní produkt, který může způsobit poškození a
ucpání palivového systému vozidla a zvýšené opotřebení nebo poškození citlivých hydraulických prvků
palivového systému.

Ohrožovací následek přestupků je třeba v obou případech vyhodnotit jako velmi závažný, neboť maximální
povolená hodnota v ukazateli „oxidační stabilita“, která činí 33 g/m^3, byla v obou posuzovaných
případech překročena přibližně patnáctinásobně.

Způsob spáchání přestupků, kterých se obviněná společnost dopustila, považuje správní orgán za obvyklý
vzhledem k druhu přestupků, a proto jej nevyhodnotil ani jako polehčující, ani jako přitěžující okolnost.
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Přitom je třeba uvést, že obviněná se uvedeného přestupku dopustila konáním, neboť v obou případech
prodala spotřebiteli pohonnou hmotu nesplňující zákonné požadavky.

Pokud jde o formu zavinění, která u právnických osob nepředstavuje jeden z formálních znaků skutkové
podstaty přestupku, je vhodné zmínit, že okolnosti případu nasvědčují tomu, že přestupky byly spáchány
z nedbalosti.

Obviněná v podaném odporu namítá, že uložená pokuta ve výši 500.000,- Kč neodpovídá zásadám
přiměřenosti ani principům dobré zprávy, neboť od odběru vzorku pohonné hmoty dne 25. 1. 2021
do pozastavení prodeje dne 28. 1. 2021 došlo k prodeji a výdeji necelých 250 litrů této pohonné
hmoty (včetně vzorků odebraných ČOI), kdy za každý takto prodaný a vydaný litr byla obviněné
příkazem uložena pokuta ve výši 2.000,- Kč.
K tomuto správní orgán uvádí, že výše uložené pokuty se neodvíjí od množství prodané pohonné
hmoty, jak obviněná uvádí, ale od povahy a závažnosti spáchaných přestupků, jak je uvedeno výše.
Krom toho správní orgán uvádí, že pokud jde o množství prodané pohonné hmoty, není ani tento
údaj postaven najisto, neboť k návozu odebrané pohonné hmoty došlo 14. 1. 2021, zatímco první
odběr byl proveden až 25. 1. 2021. Obviněná tedy namítá množství prodané pohonné hmoty
v mezidobí mezi prvním a druhým odběrem, zatímco prodej téže pohonné hmoty uskutečněný
mezi 14. 1. 2021 a 25. 1. 2021 neudává. Poskytnutá informace týkající se množství prodané
pohonné hmoty je tedy v tomto směru neúplná. Množství prodané pohonné hmoty nemohlo být
zohledněno ani jako polehčující okolnost.
Současně je však třeba uvést, že správní orgán coby polehčující okolnost vyhodnotil fakt, že
obviněná po celou dobu kontroly i následného správního řízení se s kontrolním a správním
orgánem náležitě spolupracovala. Dále správní orgán přihlédl ke skutečnosti, že obviněná učinila
opatření ve snaze vzniklou závadu odstranit.
Na druhé straně správní orgán jako významnou přitěžující okolnost vyhodnotil skutečnost, že
obviněná společnost byla za porušení povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách
Českou obchodní inspekcí postihována v minulosti opakovaně. Příkazem č. j. ČOI
108835/18/2200 ze dne 23. 8. 2018 byla obviněné za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných
hmotách uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč, dále příkazem č. j. ČOI 146642/18/3000 ze dne 26.
11. 2018 byla obviněné za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách uložena pokuta
ve výši 150.000,- Kč a příkazem č. j. ČOI 108440/18/0100 ze dne 25. 09. 2018 byla obviněné za
porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách uložena pokuta ve výši 140.000,- Kč.
Pokud jde o namítanou nepřiměřenost pokuty v souvislosti s vládními opatřeními proti šíření nemoci
COVID-19 (SARS-CoV-2), správní orgán s přihlédnutím k povaze činnosti obviněné již při svém rozhodování
o výši pokuty v rámci vydaného Příkazu tuto skutečnost zohlednil, když vzal v potaz, že cca od poloviny
března do půlky května 2020 a následně od 5. října 2020 do 11. dubna 2021 byl vyhlášen vládou České
republiky nouzový stav a byla přijata omezující opatření spojená s pandemií nemoci COVID-19 (SARS-CoV2). V souvislosti s tímto vzal při svých úvahách o výši uložené pokuty v potaz, že v důsledku toho rovněž
provozovatelé čerpacích stanic přišli částečně o příjmy z tohoto podnikání, což jim působí větší či menší
finanční potíže. Tato skutečnost vedla správní orgán již k zohlednění vyměřené pokuty.
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Správní trest, resp. pokuta, byl uložen s využitím absorpční zásady, vyplývající z ust. § 41 odst. 1 zákona o
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Podle této zásady se za dva nebo více přestupků téhož
pachatele projednaných ve společném řízení uloží správní trest podle ustanovení vztahujícího se na
přestupek nejpřísněji trestný. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správní trest podle
ustanovení vztahujícího se na přestupek nejzávažnější.

V daném případě za přestupek podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o pohonných hmotách lze podle ust.
§ 8 odst. 3 písm. d) téhož zákona uložit pokutu do 5.000.000 Kč. S využitím absorpční zásady byla proto
uložena pokuta za přestupek nejzávažnější, kterým je přestupek dle ust. § 8 odst. 1 zákona o pohonných
hmotách, spáchaný dne 28. 1. 2021, kdy ve zkoušeném ukazateli jakosti v kritériu „Oxidační stabilita“ byla
naměřena hodnota 498 g/m^3, tedy o 10 g/m^3 vyšší než při prvním odběru vzorku dne 25. 1. 2021.
Správní orgán při rozhodování o výši pokuty přihlédl ke shora uvedeným polehčujícím okolnostem.
V tomto ohledu správní orgán postupoval náležitě obezřetně, neboť pokutu uložil při dolní hranici
zákonného rozpětí. Dle uvážení správního orgánu je uložená pokuta plně v souladu se zákonem, nese
v sobě zejména nezbytný preventivní prvek a svojí výší odpovídá zásadě přiměřenosti používané ve
správním řízení. Správní orgán je toho názoru, že vyměřená pokuta ve výši 10 % z nejvyššího možného
zákonného rozpětí pro uložení sankce nelze považovat za nepřiměřeně vysokou, a to i s ohledem na
ustálenou judikaturu správních soudů – viz. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 9/2008 ze dne
17. 6. 2010 výslovně uvádí: „aby pokuta za jiný správní delikt naplnila svůj účel z hlediska individuální i
generální prevence, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele“. Správní orgán současně
konstatuje, že sankce ve výši 500.000,- Kč,- stanovená ve správním řízení je s ohledem na preventivní
působení zcela na místě.

Ve snaze, aby uložená pokuta byla přiměřená, spravedlivá a zároveň, aby neměla pro účastníka řízení
likvidační charakter, správní orgán zjišťoval majetkové poměry účastníka řízení. Správní orgán vycházel ze
skutečnosti, že obviněná je obchodní společností, jejíž hlavní činnost spočívá v podnikání a generování
zisku. Z údajů z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96735 vyplývá,
že společnost MOL Česká republika, s.r.o. podniká v oblasti: výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, dále výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a
toxické, dále pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, dále montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení a plnění nádob plyny, dále prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, dále
hostinská činnost, dále výroba, zpracování a distribuce pohonných hmot, a dále činnost účetních poradců,
vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Z údajů v insolvenčním rejstříku nevyplývá, že by účastník řízení byl v úpadku (ověřeno na www.justice.cz)
či že by bylo proti němu vedeno insolvenční řízení (ověřeno na www.isir.justice.cz), a proto má správní
orgán za to, že účastník není v druhotné platební neschopnosti a je schopen své finanční závazky řádně a
včas plnit.
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K povinnosti správního orgánu zjišťovat majetkové poměry obviněné je vhodné zmínit např.
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 8. 2016 sp. Zn. 5 As 218/2015-44 (dostupný na
internetových stránkách www.nssoud.cz), v němž se mimo jiné uvádí: „Záleží především na
účastníku řízení, zda projeví svůj zájem na tom, aby uložená pokuta pro něj neměla likvidační
důsledky, tím, že správnímu orgánu poskytne základní údaje o svých osobních a majetkových
poměrech a tyto také věrohodným způsobem doloží či umožní správnímu orgánu, aby ověřil jejich
pravdivost např. tím, že zbaví pro tento účel výše zmíněné orgány veřejné moci mlčenlivosti. Pokud
tak účastník řízení neučiní a naopak odmítne poskytnout správnímu orgánu v tomto ohledu
dostatečnou součinnost, bude správní orgán oprávněn vyjít pouze z údajů, které vyplynuly
z dosavadního průběhu správního řízení a které si správní orgán může zjistit bez součinnosti
s účastníkem řízení.“ Pro úplnost se uvádí, že: „Povinnost k sankčním peněžnímu plnění je vždy
pociťována tíživě, ovšem i to je projevem jejího preventivního i represivního účinku, tyto funkce
pokuty by přitom měly být vyváženy“ (viz. Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 1 Afs
50/2008-97 ze dne 24.6.2006, dostupný na internetových stránkách www.nssoud.cz).
Na základě výše uvedených skutečností a na základě údajů o výsledcích hospodaření, které obviněná
správnímu orgánu poskytla, dospěl správní orgán k závěru, že uložená pokuta není pro obviněnou
společnost likvidační a je přiměřená jejím majetkovým poměrům. Přestože situace v souvislosti
s proticovidovými opatřeními zapříčinila pokles zisku společnosti, a s tím i snížení předpokládaných
investic, správní orgán při uložení pokuty vycházel z toho, že společnost MOL Česká republika, a.s.
disponuje stabilním finančním zázemím a je schopná plnit své závazky.

Povinnost správního orgánu uložit obviněnému, který byl uznán vinným, nahradit náklady řízení paušální
částkou vyplývá z ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, doplněného ust.
§ 79 odst. 5 správního řádu. V tomto řízení je tato zákonná podmínka (obviněný byl uznán vinným)
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, ve znění vyhlášky
č. 112/2017 Sb.

Na základě skutečností uvedených shora bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o odvolání:

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

Ing. Boris Stabryn
ředitel inspektorátu

