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Internet Mall, a.s. 

IČO 262 04 967  

U garáží 1611/1 

170 00 Praha 7, Holešovice 
 

 

 

P Ř Í K A Z 

 
 

Česká národní banka (dále též jen „správní orgán“) jako správní orgán dohledu 

nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o České národní bance“) a orgán dohledu dle zákona 

č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oběhu bankovek a mincí“) rozhodla 

dle § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, (dále jen 

„přestupkový zákon“) ve spojení s § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) v řízení se společností Internet Mall, a.s., 

IČO 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, Holešovice, takto: 

 

 

Společnost Internet Mall, a.s., IČO 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 

Praha 7, Holešovice se uznává vinnou, že jako provozovatel samoobslužných platebních 

automatů, tj. anonymních zařízení dle § 11 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí, 

v období od 28.1.2019 do 29.7.2019 nezajistila, aby jí provozovaná anonymní zařízení 

vracela do oběhu tuzemské bankovky, které jsou zpracovány v souladu se standardy 

zpracování.  

 

t e d y   p o r u š i l a 

 

ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o oběhu bankovek a mincí, 

 

 

č í m ž   s e   d o p u s t i l a 

 

přestupku podle § 30 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí, 

  

 

 

 



 2 

z a  c o ž  s e   j í   u k l á d á 

 

podle ustanovení § 30 odst. 4 písm. a) zákona o oběhu bankovek a mincí, pokuta ve výši 

500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí 

právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro hlavní město Prahu vedený 

u České národní banky, č. 3754-67724011/0710, konstantní symbol 1148, variabilní 

symbol je identifikační číslo plátce. 

 

 

O D Ů V O D N Ě N Í    

A. Identifikace účastníka řízení 

 

1. Společnost Internet Mall, a.s., IČO 262 04 967, U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, 

Holešovice (dále jen „účastník řízení“) byla do obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8501 zapsána dne 13.10.2000. Předmětem 

podnikání účastníka řízení je ke dni vydání tohoto příkazu výroba, obchod a služby 

neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, poskytování nebo zprostředkování 

spotřebitelského úvěru, silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 

určeny k přepravě zvířat nebo věcí, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení 

daňové evidence. 

 

2. Účastník řízení je od 15.5.2018 zapsán v registru vedeném Českou národní bankou jako 

vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru a od 16.9.2019 jako pověřený 

zástupce poskytovatele platebních služeb, a to pro společnost _________________ 

IČO __________. 

 

B. Postup před správním řízením 

 

3. Správním orgánem byla u účastníka řízení na základě pověření ke kontrole
1
 zahájena 

doručením oznámení o zahájení kontroly ze dne 7.1.2019, č.j. 2019/002186/CNB/330
2
 

kontrola zaměřená na dodržování povinností stanovených zákonem o oběhu bankovek a 

mincí zejména při provozování samoobslužných technických zařízení (samoobslužných 

platebních automatů) dle § 11 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí (dále jen 

„Kontrola“).
3
 V období od 28.1.2019 až 14.2.2019 proběhly u účastníka řízení kontroly 

na místě. 

 

C. Popis skutkových okolností 

 

4. V rámci Kontroly bylo testováno celkem 14 samoobslužných platebních automatů (dále 

též „PA“), kdy do PA byla vložena testovací sada bankovek, která obsahovala jak 

bankovky vhodné pro další oběh, tak bankovky pro další oběh nevhodné (bankovky 

složené ze dvou nebo tří částí, proděravělé, se skvrnou, necelé, popsané, potištěné, 

poškozené nástražným zařízením na ochranu proti krádeži, natržené, ohořelé nebo 

                                                 
1
 Pověření ke kontrole ze dne 7.1.2019, č.j. 2019/002121/CNB/330, správní spis č.l. 20 

2
 Viz Oznámení o zahájení kontroly ze dne 7.1.2019, č.j. 2019/002186/CNB/330, doručeno účastníkovi řízení dne 8.1.2019, 

správní spis č.l. 22 
3
 Viz Protokol o kontrole ze dne 15.3.2019, č.j. 2019/030624/CNB/330, doručený účastníkovi řízení dne 19.3.2019, správní 

spis č.l. 27 - 31 
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vyprané). Testovací sada bankovek obsahovala celkem 75 kusů bankovek nominálních 

hodnot 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč, z toho 15 kusů bankovek vhodných pro další oběh a 

60 kusů bankovek pro další oběh nevhodných, přičemž dohledový test vhodnosti 

pro další oběh se považuje za úspěšný, pokud je nejvýše 10% tuzemských bankovek 

každé nominální hodnoty nevhodných pro další oběh vyhodnoceno anonymním 

zařízením jako vhodné pro další oběh.
4
 

 

5. V návaznosti na kontrolní zjištění uvedená v Protokolu o kontrole ze dne 15.3.2019, 

č.j. 2019/030624/CNB/330 zaslal správní orgán dne 8.4.2019 účastníku řízení výzvu 

k podání zprávy o odstranění nedostatků zjištěných Kontrolou, (dále jen „Výzva“)
5
, a to 

ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení Výzvy. Výzva byla doručena do datové schránky 

účastníka řízení dne 9.4.2019, tzn., že lhůta k vyjádření uplynula dne 24.4.2019. 

Vzhledem ke skutečnosti, že k tomuto datu správní orgán neobdržel od účastníka řízení 

žádnou reakci na předmětnou Výzvu, byl účastník řízení na tuto skutečnost upozorněn 

správním orgánem telefonicky. 

 

6. V reakci na telefonické upozornění ze strany správního orgánu sdělil účastník řízení 

správnímu orgánu přípisem ze dne 26.4.2019
6
, že v současné době probíhá analýza 

možných variant odstranění zjištěných nedostatků ve spolupráci s dodavatelem PA. 

Předmětná analýza včetně rozhodnutí o způsobu odstranění zjištěných nedostatků spolu 

s harmonogramem měly být dle shora uvedeného písemného vyjádření účastníka řízení 

realizovány do konce května 2019. Správní orgán však od účastníka avizovanou 

informaci do konce května 2019 neobdržel. Správní orgán z toho důvodu účastníka 

řízení opakovaně vyzval nejprve dne 10.6.2019 telefonicky a následně dne 13.6.2019  

e-mailem, č.j. 2019/000169/CNB/330-14
7
 o zaslání odpovědi na Výzvu správního 

orgánu. 

 

7. V návaznosti na výše uvedené výzvy obdržel správní orgán dne 13.6.2019 písemnou 

odpověď účastníka řízení, č.j. 2019/068402/CNB/330,
8
 v níž sdělil, že zahájí výměnu 

stávajících akceptorů bankovek za nové akceptory, které již budou splňovat zákonné 

požadavky. Účastník řízení dále v tomto přípisu sdělil, že platební automaty v původní 

konfiguraci budou v případě potřeby do doby, než dojde k jejich výměně přepnuty 

pro bankovky všech nominálních hodnot do režimu bez recyklace
9
. V návaznosti 

na písemnou odpověď účastníka řízení zaslal správní orgán prostřednictvím e-mailu dne 

14.6.2019, č.j. 2019/000169/CNB/330-16
10

 požadavek na písemné potvrzení vypnutí 

recyklace bankovek na PA se lhůtou pro odpověď do 21.6.2019. Vzhledem 

ke skutečnosti, že účastník řízení na tento e-mail ze dne 14.6.2019 nijak nereagoval, byl 

účastníku řízení zaslán správním orgánem dalším e-mail ze dne 24.6.2019
11

 

s opakovaným požadavkem na doručení písemného potvrzení o vypnutí recyklace 

s termínem odpovědi dne 24.6.2019. Účastník řízení nereagoval ani na e-mail ze dne 

                                                 
4 Úřední sdělení České národní banky ze dne 21.6.2018 o organizaci testování a dohledového testování zařízení 

pro zpracování tuzemských bankovek a mincí Českou národní bankou – bod V. odst. 14. 
5 Výzva ze dne 8.4.2019, č.j. 2019/040020/CNB/33, doručena účastníkovi dne 9.4.2019, správní spis, č.l. 32 
6 Odpověď na výzvu k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou ze dne 26.4.2019, č.j. 2019/047469/CNB/330, správní 

spis, č.l. 34 
7  Správní spis, č.l. 37 
8  Správní spis, č.l. 35 
9 Platební automaty nebudou do oběhu vracet bankovky, které byly do samoobslužných platebních automatů vloženy 

předcházejícími zákazníky.  
10 Správní spis, č.l. 38 
11 Správní spis č.l. 40 
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24.6.2019. Správní orgán následně marně kontaktoval účastníka řízení telefonicky 

na jím poskytnutém mobilním čísle. 

 

8. Vzhledem ke shora uvedenému zaslal správní orgán účastníkovi řízení výzvu k podání 

zprávy o vypnutí recyklace bankovek na samoobslužných platebních automatech ze dne 

1.7.2019, č.j. 2019/074442/CNB/330
12

, která byla doručena účastníkovi řízení do datové 

schránky dne 2.7.2019. Správní orgán obdržel odpověď na tuto výzvu dne 4.7.2019
13

. 

V odpovědi na výzvu ze dne 1.7.2019 účastník řízení konstatoval, že funkce recyklace 

bankovek je na veškerých PA provozovaných účastníkem řízení vypnuta. Vzhledem 

k tomu, že správní orgán ve výzvě ze dne 1.7.2019 požadoval mj. také informaci o datu, 

ke kterému došlo k vypnutí recyklace na PA a tuto informaci účastník řízení správnímu 

orgánu nesdělil, musela následovat další výzva správního orgánu k podání opakované 

zprávy o vypnutí recyklace bankovek na výzvu k odstranění nedostatků zjištěných 

kontrolou ze dne 9.7.2019, č.j. 2019/076866/CNB/330
14

, která byla doručena do datové 

schránky účastníka řízení dne 11.7.2019. V reakci na tuto výzvu správního orgánu 

ze dne 9.7.2019 účastník řízení pouze opakovaně konstatoval
15

, že funkce recyklace je 

na veškerých jím provozovaných PA vypnuta, přičemž datum vypnutí recyklace 

bankovek na jednotlivých PA správnímu orgánu opět nesdělil. 

 

9. V návaznosti na shora uvedené nedostačující odpovědi účastníka řízení provedl správní 

orgán dne 24.7.2019 a dne 29.7.2019 na třech prodejnách účastníka řízení tři kontrolní 

nákupy
16

 za účelem ověření, zda funkce recyklace na PA byla skutečně vypnuta. 

V rámci všech kontrolních nákupů bylo správním orgánem zjištěno, že na žádném PA 

provozovaným účastníkem řízení funkce recyklace bankovek vypnuta nebyla. 
Správní orgán za účelem ověření, zda je recyklační funkce bankovek na všech PA 

vypnuta oslovil dne 1.8.2019 a dne 6.8.2019 dodavatele PA, společnost __________ 

___, IČO _________, se sídlem ________________________________. Z písemného 

vyjádření zástupce společnosti _______________, ________________ ze dne 5.8.2019,  

č.j. 2019/086974/CNB/330
17

 a ze dne 7.8.2019, čj. 2019/087136/CNB/330
18

 je zřejmé, 

že účastník řízení v červnu požádal společnost ________________ o realizaci vypnutí 

recyklace bankovek na PA. Před samotným vypnutím funkce recyklace bankovek na PA 

musí být provedena úprava SW části, tato úprava však ke dni vyjádření společnosti 

__________, tedy ke dni 7.8.2019 neprobíhala v provozu. Správní orgán má tak 

ze shora uvedených skutečností s jistotou za prokázané, že ke dni 29.7.2019, kdy 

provedl poslední kontrolní nákup, funkce recyklace bankovek vypnuta nebyla. 

 

10. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na žádném PA provozovaném účastníkem řízení 

nebyla funkce recyklace bankovek ke dni 29.7.2019 vypnuta; účastník řízení tedy 

ve svých vyjádřeních ze dne 4.7.2019 a 11.7.2019 podal správnímu orgánu vědomě 

nepravdivé informace a do dne 29.7.2019 nedoložil relevantní skutečnosti o tom, že 

odstranil nedostatky zjištěné kontrolou. 

                                                 
12 Správní spis, č.l. 43 
13 Odpověď na výzvu k podání zprávy o vypnutí recyklace bankovek na samoobslužných platebních automatech ze dne 

11.6., č.j. 2019/075657/CNB/330 (uvedeno chybné datum vyhotovení, shodné s předchozí odpovědí účastníka řízení na 

výzvu k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou), správní spis č.l. 36 
14 Správní spis, č.l. 45 
15 Odpověď na výzvu k podání zprávy o vypnutí recyklace bankovek na samoobslužných platebních automatech ze dne 

11.7.2019, správní spis č.l. 47 
16 Úřední záznamy ze dne 24.7.2019, č.j. 2019/081770/CNB/330, č.j. 2019/081772/CNB/330 a ze dne 29.7.2019, č.j. 

2019/082725/CNB/330, správní spis č.l. 48 - 50 
17 Správní spis, č.l. 51 
18 Správní spis, č.l. 52 
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D. Právní posouzení a vyjádření správního orgánu 

 

11. Podle § 11 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí lze provozovat samoobslužné 

technické zařízení používané k poskytování služeb nebo prodeji zboží, při nichž dochází 

k příjmu, výměně nebo vracení tuzemských nebo cizozemských bankovek a mincí, jestliže 

a) rozpozná pravost a platnost přijímaných tuzemských a cizozemských bankovek a 

mincí, 

b) odmítne podezřelé a neplatné bankovky a mince a 

c) nevrátí do oběhu tuzemské bankovky, které nejsou zpracovány v souladu se 

standardy zpracování. 

 

12. Podle § 30 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí se provozovatel anonymních a 

neanonymních zařízení podle § 11 dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 11 provozuje 

samoobslužné technické zařízení, které nesplňuje požadavky pro jejich provoz. 

 

13. V rámci kontroly na místě realizované u účastníka řízení ve dnech 28.1.2019 až 

14.2.2019 bylo správním orgánem zjištěno, že účastník řízení provozuje anonymní 

zařízení, která v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) zákona o oběhu 

bankovek a mincí vracejí do oběhu tuzemské bankovky, které nejsou zpracovány 

v souladu se standardy zpracování a přes závěry z kontrolního zjištění a výzvy 

správního orgánu do dne 29.7.2019 nezajistil vypnutí funkce recyklace bankovek 

na veškerých jím provozovaných PA. Tuto skutečnost má správní orgán s jistotou 

prokázánu, neboť jednak ve dnech 24.7.2019 a 29.7.2019 byly u účastníka řízení 

provedeny správním orgánem tři kontrolní nákupy za účelem ověření vypnutí recyklace 

a zároveň byla oslovena i společnost _____________, dodavatel PA, která dne 5.8.2019 

a 7.8.2019 správnímu orgánu písemně potvrdila, že na žádném PA provozovaném 

účastníkem řízení není funkce recyklace bankovek vypnuta. 

 

14. Správní orgán tak má na základě výše uvedeného skutkového stavu za prokázané, 

že se účastník řízení svým jednáním dopustil přestupku stanoveného v ustanovení 

§ 30 odst. 1 zákona o oběhu bankovek a mincí, neboť v období od 28.1.2019
19

 

nejméně do 29.7.2019
20

 provozoval v rozporu s ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) 

zákona o oběhu bankovek a mincí samoobslužné platební automaty, které vracely 

do oběhu tuzemské bankovky, které nebyly zpracovány v souladu se standardy 

zpracování. 

 

E. Odůvodnění pokuty 

 

15. Podle § 30 odst. 4 písm. a) zákona o oběhu bankovek a mincí lze za přestupek podle  

§ 30 odst.  1 téhož zákona, tedy provozování samoobslužného technického zařízení, 

které nesplňuje požadavky pro jeho provoz uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 

 

16. K možné liberaci účastníka řízení dle § 21 odst. 1 a 2 přestupkového zákona správní 

orgán uvádí, že účastník řízení nevynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné 

požadovat, aby přestupku uvedenému v tomto příkaze zabránil. Naopak musel být 

                                                 
19 Zahájení kontrolního šetření  - testování samoobslužných PA 
20 Datum posledního kontrolního nákupu za účelem ověření vypnutí recyklace bankovek na samoobslužných PA (viz Úřední 

záznam ze dne 29.7.2019, č.j. 2019/082725/CNB/330) 
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správním orgánem opakovaně vyzýván k odpovědím na jeho výzvy, přičemž odpovědi 

zasílal nekompletní a nepravdivé. 

 

17. Při stanovování výše pokuty se správní orgán řídil zásadami uvedenými v § 37 

přestupkového zákona, povahu a závažnost přestupku posoudil dle § 38 přestupkového 

zákona, a přihlédl ke všem polehčujícím i přitěžujícím okolnostem ve smyslu § 39 a  

§ 40 přestupkového zákona.  

 

18. Povaha a závažnost přestupku je v posuzovaném případě dána zejména významem 

zákonem chráněného zájmu, tedy objektu přestupku, způsobem spáchání přestupku a 

významem a rozsahem následku přestupku. Objektem přestupku účastníka řízení, 

za který správní orgán ukládá sankci tímto příkazem, je primárně veřejný zájem 

na ochraně a funkčnosti peněžního oběhu. Typová závažnost je dále vyjádřena v zákoně 

o oběhu bankovek a mincí horní hranicí sankce, kterou lze za přestupek uložit. 

V posuzovaném případě se jedná o horní hranici 1 000 000 Kč, přičemž takový 

přestupek je správním orgánem hodnocen jako závažný. Z hlediska způsobu spáchání 

přestupku správní orgán konstatuje, že se účastník řízení dopustil přestupku omisivně, 

tedy v rozporu s právními předpisy nekonal, ačkoliv konat měl.  

 

19. Přestupkový zákon umožňuje uložení alternativních druhů trestů (např. napomenutí)
21

 a 

popř. modifikaci trestu (např. podmíněné upuštění od uložení správního trestu)
22

. 

S ohledem na shora popsané jednání účastníka řízení v tomto konkrétním případě, však 

nepřipadá aplikace alternativních druhů trestání ani modifikace trestu v úvahu. Jako 

nejefektivnější prostředek, který zajistí splnění individuálně a generálně preventivního 

i represivního účelu sankce, se jeví uložení pokuty.  

20. Správní orgán při stanovení výše pokuty zohlednil také přitěžující okolnost, kterou je 

skutečnost, že účastník řízení nereagoval na výzvy správního orgánu 

ve stanovených termínech a v rámci opatření k nápravě nedostatků zjištěných 

kontrolou opakovaně uvedl nepravdivé informace týkající se vypnutí recyklace 

bankovek na PA a stejně tak opakované porušení povinností při provozování 

anonymních zařízení, neboť správní orgán vykonal u účastníka řízení kontrolu 

v oblasti dohledu nad peněžním oběhem již v roce 2015
23

. V rámci kontroly v oblasti 

dohledu nad peněžním oběhem, kterou správní orgán provedl u účastníka řízení v roce 

2015, bylo testováno celkem 6 PA, přičemž testy schopnosti nevrátit do oběhu tuzemské 

bankovky, které nejsou zpracovány v souladu se standardy zpracování, byly u 3 PA 

úspěšné a u 3 PA neúspěšné. V průběhu kontroly v roce 2015 zástupci dodavatele PA 

provedli servisní údržbu PA a opakované testy PA byly již poté buď úspěšné, nebo 

s výrazně lepšími výsledky než testy před servisní údržbou. 

 

21. Se stejnou pečlivostí, s jakou správní orgán zjišťoval a hodnotil závažnost protiprávního 

jednání účastníka řízení, zvažoval i skutečnosti svědčící ve prospěch účastníka řízení, 

tedy polehčující okolnosti. Správní orgán dosud neuložil účastníkovi řízení sankci 

za porušení právních předpisů, neboť kontrolou z roku 2015 zjištěné nedostatky týkající 

se schopnosti nevrátit do oběhu tuzemské bankovky, které nebyly zpracovány v souladu 

se standardy zpracování, byly odstraněny v průběhu kontroly v roce 2015. Tato 

                                                 
21 Viz § 35, § 45, § 47 až § 50 přestupkového zákona 
22 Viz § 42 až § 44 přestupkového zákona 
23 Viz Protokol o kontrole ze dne 6.11.2015, č.j. 2015/120703/CNB/320 



 7 

skutečnost byla správním orgánem zohledněna při hodnocení závažnosti jednání 

účastníka řízení.  
 

22. Jako další okolnost vzal správní orgán v úvahu skutečnost, že dle rozvahy a výkazu 

zisku a ztrát za rok končící k 31.3.2018 byl vlastní kapitál účastníka řízení ve výši 

1 057 285 000 Kč, v předchozím období pak 76 755 000 Kč. Byť se tedy výsledek 

hospodaření účastníka řízení pohyboval v záporných hodnotách (-285 736 000 Kč;         

-213 564 000 Kč), tak jeho vlastní kapitál v uvedeném období výrazným způsobem 

narostl. Správní orgán má tedy za to, že stanovená pokuta zásadním způsobem 

neohrozí majetkové poměry účastníka řízení. 
 

23. Sankce musí být individualizovaná do té míry, že v konkrétním případě povede 

k naplnění obou jejích účinků a bude též pro pachatele přestupku dostatečně citelná. 

Stanovení výše pokuty je při uplatnění výše uvedených zákonných kritérií a při aplikaci 

principů imanentních správnímu trestání věcí správního uvážení správního orgánu, které 

se odvíjí od zjištěných skutkových okolností konkrétního případu. 
 

24. Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem správní orgán rozhodl uložit 

účastníkovi řízení pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých). 

Uložená pokuta splní svou represivní funkci a částečně bude působit i preventivně 

v rovině individuální i generální, neboť tímto správní orgán dává nejen účastníkovi 

řízení, ale i dalším subjektům najevo, že jednání tímto způsobem porušující právní 

předpisy hodnotí jako porušení právních předpisů, které nebude za strany správního 

orgánu ani v budoucnu tolerováno. 
 

25. Ustanovení § 90 odst. 1 přestupkového zákona ve spojení s ustanovením § 150 odst. 1 

správního řádu umožňuje správnímu orgánu v řízení z moci úřední uložit povinnost 

formou písemného příkazu, a to jako první úkon v řízení. Správní orgán přistoupil 

k vydání příkazu, neboť v posuzovaném případě považuje skutková zjištění 

za dostatečná.  

 

 

P O U Č E N Í 

 

Proti tomuto příkazu může účastník řízení podle ustanovení § 150 odst. 3 správního 

řádu podat odpor u České národní banky, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. Lhůta 

pro podání odporu činí 8 dnů ode dne doručení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší 

a řízení pokračuje. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, 

se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. 

 

V případě podání odporu správní orgán poučuje účastníka řízení v souladu 

s ustanovením § 80 odst. 2 přestupkového zákona o jeho právu požádat o konání ústního 

jednání. Správní orgán není návrhem účastníka řízení ve věci konání ústního jednání vázán a 

ústní jednání nařídí, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci, nebo pro uplatnění práv 

účastníka řízení. 

 
 

 

Ing. Karel Gabrhel, LL.M. 

ředitel sekce licenčních a sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

Mgr. et Mgr. Petra Chroustovská 

ředitelka odboru sankčních řízení 
podepsáno elektronicky 

 


