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Změna: 124/2003 Sb.
Změna: 484/2004 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republikyse
usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I
Obecná ustanovení

§1

Předmět úpravy
(1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cenvýrobků, výkonů,prací a
služeb(dále jen "zboží")pro tuzemskýtrh, včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného
pro vývoz.
(2) Cena je peněžní částka
a) sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 nebo
b) zjištěnápodlezvláštníhopředpisu1) kjinýmúčelůmnežk prodeji.
(3) Postuppodle tohotozákona platíi propřevody práv adále též pro převody apřechody
vlastnictví k nemovitostem včetněužívacích práv k nemovitostem.
(4) Zákon se nevztahuje naodměny, úhrady, poplatky, náhradyškod a nákladů a úroky,
upravené zvláštními předpisy.2)
(5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzickýchosob,federálních
ústředníchorgánů státnísprávy a příslušnýchorgánů republik při uplatňování, regulaci a
kontrole cen.
(6) V případech,kdy jetrh ohroženúčinky omezeníhospodářské soutěže nebo to vyžaduje
mimořádná tržní situace a proúčelyodvodu spotřebnídaněutabákových výrobkůpodle
zákonao spotřebníchdaních,2a) mohoufederální ústředníorgány státnísprávy nebopříslušné
orgány republikusměrnit tvorbu cenpodletohoto zákona (regulace cen).
(7)
Ústředníorgány
státnísprávy
oprávněnék
regulaci
cenpodletohotozákona(dálejen"cenovéorgány")jsouurčenyzvláštními předpisy.3),4)
(8)

Zvláštnípředpisy

určují,které
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jsouoprávněnyregulovat cenyzpůsobemstanoveným tímto zákonem.
-----------------------------------------------------------------1) Zákon č. 151/1997 Sb., ooceňování majetku a o změně některýchzákonů (zákon o
oceňování majetku).
2) Zákon Slovenské národní rady č.139/1984 Sb., ve znění zákonaSlovenské národní rady
č. 192/1990 Sb.ZákonČeské národnírady č.146/1984 Sb.,ve zněnízákonaČeské národní
rady č. 201/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí,ministerstvafinancí, cen a
mezd
České
socialistické
republikya
ministerstvafinancí,cenamezd
Slovenské
socialistickérepubliky č.231/1988 Sb., osprávních poplatcích, vezněnízměn a
doplňků.Vyhláška Státní banky československé č.31/1990Sb.,o odměnách za poskytování
peněžních služeb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenskérepublikyč. 240/1990Sb.,
oodměnách advokátůza poskytováníprávnípomoci.Vyhláška ministerstva spravedlnosti
České republikyč. 270/1990 Sb., o odměnáchadvokátů a komerčních právníků
zaposkytování právní pomoci.
2a) ČástdruháhlavaVačásttřetízákona č. 587/1992 Sb.,o spotřebních daních, ve znění
zákona č. 141/2001 Sb.
3) Zákonč. 194/1988Sb., opůsobnosti federálníchústředníchorgánů státní správy, ve znění
zákona č. 297/1990 Sb.
4) Zákon České národní rady č.134/1973 Sb., o působnosti orgánůČeskésocialistické
republikyvoblasti cen,vezněnípozdějších předpisů.ZákonSlovenské národnírady č.135/1973
Sb.,o působnostiorgánůSlovenské socialistickérepubliky voblasti cen,veznění pozdějších
předpisů.

§2

Sjednávání ceny
(1)
Cenase
sjednávápro
zbožívymezené
názvem,jednotkoumnožstvíakvalitativnímiadodacíminebojinýmipodmínkamisjednanýmidoho
doustran,popřípaděčíselnýmkódempříslušnéjednotné klasifikace, pokud takstanoví zvláštní
předpis 5) (dálejen "určené podmínky"). Podle určených podmínek mohou být součástíceny
zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží,zisk, příslušná daň 6) a clo
7).
(2) Dohoda o ceně je dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakýmbude cenavytvořena za
podmínky, žetento způsob cenu dostatečněurčuje.Dohodaoceněvzniknetakétím,že kupující
zaplatíbezprostředně předpřevzetím nebo po převzetízboží cenu ve výšipožadované
prodávajícím.
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(3) Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postaveník tomu,aby
získalnepřiměřený
hospodářskýprospěch
prodejem
zasjednanoucenuzahrnujícíneoprávněnénáklady
nebo
nepřiměřenýzisk.Kupující
nesmízneužívat
svéhohospodářského
postaveníktomu,abyzískalnepřiměřenýhospodářskýprospěchnákupem zasjednanou cenu
výrazně nedosahující oprávněných nákladů.
-----------------------------------------------------------------5)
VyhláškaÚstředníkomiselidovékontrolyastatistikyč.71/1965Sb.,ozavedeníavyužíváníjednotn
éklasifikaceprůmyslovýchoborů avýrobků ajednotné klasifikacevýrobkův zemědělství a
lesnictví.VyhláškaFederálníhostatistickéhoúřaduč.114/1972Sb.,o zavedení a využívání
jednotné
klasifikace
výkonů.VyhláškaFederálníhostatistickéhoúřaduč.124/1980Sb.,o
jednotnéklasifikaci
stavebníchobjektů
astavebních
pracívýrobní
povahy.VyhláškaFederálníhostatistickéhoúřaduč.117/1981Sb.,o
zavedení
a
využíváníjednotné klasifikace průmyslových pracívýrobní povahy.
6) Zákon č. 73/1952 Sb., ve znění zákona č. 107/1990 Sb.
7)
Nařízení
vládyČeskoslovenské
socialistickérepublikyč.228/1988Sb.,kterýmsevydávácelnísazebníkobchodníhozboží.

ČÁST II
Regulace cen

§3

(1) Regulací cense rozumí stanovenínebo přímé usměrňovánívýše cen cenovými orgány a
místními orgány.
(2) Rozhodnutí cenových orgánů a místních orgánů podle tohotozákona jsou závazná pro
okruh adresátů, který je v nich vymezen.

§4

Způsoby regulace cen
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(1) Způsoby regulace cen podle tohoto zákona jsou
a) stanovení cen (dále jen "úředně stanovené ceny"),
b) usměrňování vývojecen v návaznosti navěcné podmínky (dálejen "věcné usměrňování
cen"),
c) usměrňovánícenových pohybůvčase (dálejen"časověusměrňované ceny"),
d) cenové moratorium.
(2) Způsoby regulace cen lze účelně spojovat.

§5

Úředně stanovené ceny

(1) Úředněstanovenécenyjsoucenyurčeného druhu zbožístanovenécenovými orgányjako
maximální,pevné nebo minimální,nebo místními orgány jako maximální.
(2) Maximální cena je cena, kterou není přípustné překročit.
(3) Pevná cena je cena, kterou není přípustné změnit.
(4) Minimální cena je cena, kterou není přípustné snížit.
(5) Maximální,pevné nebominimální cenyplatí pro všechnyprodávajícía kupujícíurčeného
druhuzboží ajejich uplatněnímohoucenové orgánynebo místníorgány omezitdalšími
věcnými,popřípaděčasovýmipodmínkami.Cenovéorgánymohou stanovit ustejného zboží
souběžně maximální a minimální cenu.

§6

Věcné usměrňování cen
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(1) Věcnéusměrňovánícenspočívávestanovenípodmínekcenovými orgány pro sjednání cen.
Tyto podmínky jsou
a) maximálnírozsahmožnéhozvýšenícenyzboží ve vymezenémobdobí, nebo
b) maximální podíl,v němž je možnépromítnout do ceny zvýšenícen určených vstupů ve
vymezeném období, nebo
c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci.
(2) Tento způsob regulace cen platí pro všechny prodávající akupující určeného druhu
zboží.

§7

(1) Jestliže prosmlouvy platí ceny, kteréjsou v rozporu súředně stanovenými cenami podle §
5 nebo s věcným usměrňováním cenuplatněným podle § 6 povzniku smluv, smluvnístrany
jsou povinnysjednatcenyodpovídajícínovýmúředněstanovenýmcenám nebouplatněnému
způsobuvěcného
usměrňování
cen
tak,aby
vstoupily
vplatnostnejpozději
dotříměsícůodúčinnosti rozhodnutí oúředně stanovených cenách nebo o věcném
usměrňování cen.
(2)
Nedohodnou-li
se
smluvnístrany na
cenách
odpovídajícíchnovýmúředně
stanovenýmcenám nebouplatněnému způsobuvěcnéhousměrňovánícen, mohou ve
lhůtěuvedené
vodstavci
1
od
smlouvyodstoupit.Odstupujícístranaje
vtakovémpřípaděpovinnanahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od
smlouvyobčan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu 8).
-----------------------------------------------------------------8) § 230občanského zákoníku č. 40/1964Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů.

§8

Časově usměrňované ceny

(1) Časově usměrňovanýmicenami se rozumějíceny zboží, prosjednání jejichž zvýšení
cenový orgán stanoví
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a) minimálníčasový předstihpro ohlášeníuvažovaného zvýšeníceny, nebo
b) minimálnílhůtu, pojejímž uplynutílze uvažovanézvýšeníceny uskutečnit, nebo
c) časově omezený zákaz opětovného zvýšení ceny.
(2) Tentozpůsobregulaceseuplatní,pokudprodávajícízaujímá monopolnínebo dominantní
postavení(monopolní
postavenímáprodávající,kterýnenívystavensoutěži
vůbec,
dominantnípostavenímáprodávající,kterýjevystavenjennepodstatnésoutěži)natrhukonkrétníh
odruhuzbožíalespoňvjedné
zrepublika
jestližecenový
orgánstanoví
zvláštnímrozhodnutímplatným prototo zboží rozsah zvýšeníceny, při jehož překročeníplatí
ohlašovací povinnost.
(3)
Prodávajícíuvedenývodstavci2jepovinen
ohlásitcenovémuorgánuvelhůtěnejménějedenměsíc
před
zamýšlenýmtermínem
zvýšeníceny zboží přesahujícístanovený rozsah. Stejnějepovinen ohlásitcenovémuorgánui
takovéopakované
zvýšeníceny,
vjehož
důsledkuby
došlok
úhrnnémurůstucenypřesahujícímu stanovený rozsah.
(4) Cenový orgánmůže pozastavitplatnostohlašovanéhozvýšení ceny podle odstavce 3, ato
nejdéle o dva měsíce. O tomtorozhodnutí jepovinen prodávajícího vyrozumětalespoň týden
předzamýšleným termínemzvýšení ceny. Pokudtak cenový orgánv tétolhůtě neučinil, může
prodávající sjednat zvýšení ceny v zamýšlenémtermínu a ohlášené výši.
(5) Prodávajícíuvedenývodstavci2jepovinen oznámitkupujícímu zamýšlenéjednorázové
zvýšení cenypřesahující rozsahstanovený zvláštním rozhodnutím cenových orgánů
nejméně dva měsícepřed zamýšleným termínem zvýšení ceny.
(6)
Jakékolivdalšízvýšenícenypouskutečněném
zvýšenípodle
odstavce4
je
přípustnénejdříve po uplynutíšestiměsíčnílhůty potermínu uskutečněného zvýšení,pokud
cenový orgántutolhůtu nezkrátí.

§9

Cenové moratorium

(1) Cenovýmmoratoriem serozumíčasově omezenýzákazzvyšování cen nad dosud platnou
úroveň na trhu daného zboží.
(2) Cenovémoratorium stanovínařízenímvláda ČeskéaSlovenské Federativní Republiky
vdohodě s vládou České republikya svládouSlovenskérepublikyainformujeo tom
zákonodárnésbory.
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(3) Cenové moratoriumlze stanovit nejdélena dobu dvanáctiměsíců.

§ 10

Seznam zboží s regulovanými cenami Zboží,u něhožse uplatňujeregulace cenpodle §5
a6,zařazují cenové orgány rozhodnutím do seznamu zboží s regulovanýmicenami (dále jen
"seznam"). Seznam a ceny v jeho rámci stanovené azboží,u něhožse uplatňujeregulace
cenpodle § 8, uveřejňujícenové orgány v Cenovém věstníku.

ČÁST III
Cenová evidence a cenové
informace

§ 11

Cenová evidence

(1) Prodávající jsou povinni vést evidenciocenáchuplatňovaných při prodeji, pokud jde o
a) úředně stanovené ceny,
b) ceny podléhající věcnému usměrňování cen,
c) časově usměrňované ceny,
d) ceny spotřebního zboží prodávaného konečnému spotřebiteli.
(2) Prodávajícíjsoupovinniuchovávatevidencio cenáchpodle odstavce 1 a kalkulace cen
uvedených v odstavci 1 písm. b) a
c) tři roky po skončení platnosti ceny zboží.
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§ 12

Cenové informace

(1) Prodávající,kupující, federálníústřední orgány státnísprávy a příslušné orgány republik
poskytují
bezplatně
informace
apodklady,které
sicenové
orgánya
místníorgányvyžádajípropotřeby vyhodnocování vývoje cen,regulace cen, cenové kontroly
aprořízení oporušení cenovýchpředpisů arozhodnutí (dále jen"cenové předpisy").
(2) Ustanovením odstavce 1není dotčena povinnost poskytovatcenové informace podle
zvláštního předpisu 9).
(3) Pracovníci, kteří zjišťujía využívají informace uvedenév odstavci 1,jsou
povinnizachovávat vůčitřetímosobámmlčenlivost oveškerých zjištěných skutečnostech,které
by mohlyvéstk ohroženíoprávněných zájmůzúčastněných osob. Nedodrženítéto povinnosti
se postihuje podle zákona.
-----------------------------------------------------------------9) Zákon č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomickýchinformací, ve znění
zákona č. 128/1990 Sb.

§ 13

Označování zboží cenami
(1) Prodávající je povinen, pokudnejde o prodej spotřebníhozboží konečným spotřebitelům,
předložitkupujícímu na jeho žádostnabídkovýceník, obsahujícícenynabízenéhozboží
vevztahu kurčeným podmínkám.
(2) Prodávajícíje připrodeji spotřebníhozboží konečnémuspotřebiteli povinen označit je
cenou platnou v okamžiku nabídky avztaženoukprodávanémujednotkovémumnožstvízboží a
určenýmpodmínkám,nebojepovinen zpřístupnitnaviditelnémmístěinformaci o této ceně
formou ceníků, vývěsky nebo jiným přiměřenýmzpůsobem.
(3) Pokud tento zákon nebozvláštní právní předpis nestanovíjinak, musí být balené výrobky
označeny
a) cenou baleného výrobku (dále jen "prodejní cena") a
b) cenouza měrnoujednotkumnožstvívýrobku (dálejen "měrnácena").
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(4) Nebalené výrobky volněložené, nabízené podle hmotnosti,objemu, délky či plochy, které
jsou váženy či měřeny v přítomnostispotřebitele,a tojakvprodeji formousamoobsluhy,taki v
prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.
(5) Pro ceny uváděné vreklamě na výrobky nabízené konečnémuspotřebiteli platí
ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.
(6) Měrnou jednotkoumnožství se rozumí 1kilogram, 1 litr,1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1
metr krychlový výrobku, pokud nenídálenebozvláštnímprávnímpředpisem9a)stanoveno
jinak.
Lzeuvádětijinéjednotkymnožstvívpřípadech,
kdy
to
odpovídávšeobecným
zvyklostemnebo to odpovídápovaze výrobku, například1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.
(7) Povinnostoznačovatvýrobky prodejnícenousoučasněs měrnou cenoupodle odstavce 3
sevztahuje nabalenépotravinářské výrobky,které jsou v souladuse
zvláštním
právnímpředpisem9b)označenyúdajemomnožství,objemuči hmotnostivýrobku, a na druhy
nepotravinářských
výrobků
uvedené
ve
zvláštnímprávnímpředpisuupravujícímjmenovitéhmotnostiajmenovitéobjemy
některých
druhů hotově baleného zboží.9c)
(8) U pevnýchpotravin nacházejících se vnálevu, u kterýchse musí podle zvláštního
právního předpisu9d) uvádět kromě celkovéhmotnostiihmotnostpevnépotraviny,seměrná
cena vztahujek udané hmotnosti pevné potraviny.
(9) Povinnostoznačovatvýrobky prodejnícenousoučasněs měrnou cenou podle odstavce 3
neplatí
a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,
b) u výrobků při prodeji s obsluhou,
c) připrodeji formousamoobsluhynaprodejní plošemenší než400 m2,
d) u výrobků,u kterýchby vzhledemk jejichpovaze nebo účelutakové označení nebylo
vhodné nebo by bylo zavádějící,
e) u výrobkůpodléhajících významnýmzměnámna objemunebohmotnosti,
f) přizměně cenyzdůvodu nebezpečíznehodnocenívýrobkupodléhajícího rychlé zkáze,
g) u kombinace různých výrobků v jednom obalu,
h) u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,
i) u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností,
j) u výrobků nabízených v prodejních automatech.
(10) Výrobcezboží určenéhoke konečnéspotřebě může uvéstnapř. v nabídkovém
ceníku,katalogu,
propagačních
podkladech
nebonaobalu
zbožídoporučenou
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cenuprodejekonečnémuspotřebitelivždy
spotřebitelská cena".

však

s

označením

"nezávazná

doporučená

(11) Značení tabákových výrobků cenouprokonečnéhospotřebitele se řídí zákonem o
spotřebních daních.2a)
-----------------------------------------------------------------2a) ČástdruháhlavaVačásttřetízákona č. 587/1992 Sb.,o spotřebních daních, ve znění
zákona č. 141/2001 Sb.
9a) Například§ 3vyhlášky č.331/1997 Sb.,kterou seprovádí
§ 18 písm.a), d), h),i), j) ak) zákona č.110/1997 Sb.,o potravinácha tabákovýchvýrobcíchao
změněa doplněníněkterýchsouvisejícíchzákonů, prokoření,jedlousůl,dehydratované výrobky
a ochucovadla a hořčici.
9b) Zákon č.110/1997 Sb., o potravinácha tabákových výrobcích,a o změně a
doplněníněkterých souvisejících zákonů, ve zněnípozdějších předpisů.
§ 9a zákona č. 505/1990 Sb.,o metrologii, ve znění zákona č.119/2000 Sb.Vyhláška č.
328/2000 Sb.,o způsobu zhotovení některých druhůhotově baleného zboží, jehož množství
se vyjadřujev jednotkách hmotnosti nebo objemu.Vyhláška č. 329/2000 Sb.,o způsobu
zhotovení hotově balenéhozboží podle objemu u kapalných výrobků.
§ 3 vyhláškyč. 324/1997 Sb.,o způsobu označovánípotravina tabákových výrobků, o
přípustné odchylce od údajů o množstvívýrobku označeného symbolem "e",ve znění
vyhlášky č. 24/2001Sb.
§ 18 vyhláškyč. 335/1997 Sb.,kterou se provádí§ 18 písm.
a), d), h), i), j) ak) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinácha tabákovýchvýrobcích aozměně
adoplněníněkterýchsouvisejících zákonů,pro nealkoholické nápojea koncentrátyk přípravě
nealkoholickýchnápojů, ovocná vína,ostatní vínaa medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a
ostatní alkoholickénápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.
9c) Body 3 až11 přílohy č. 1 k vyhlášceč. 330/2000 Sb., kterousestanoví řadyjmenovitých
hmotnostía jmenovitýchobjemůpřípustných pro některé druhy hotově baleného zboží.
9d) Například§ 6zákona č. 110/1997 Sb.,ve zněnízákona č.119/2000 Sb. a zákona č.
306/2000 Sb.
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ČÁST IV
Cenová kontrola

§ 14

(1) Cenová kontrola spočívá
a) vezjišťování,zdaprodávajícínebokupujícíneporušujíustanovení tohoto zákona a cenové
předpisy,
b)
vověřovánísprávnostipředkládanýchpodkladů
potřebyvyhodnocovánívývojecen,regulacecenaprořízeníoporušení cenových předpisů.

pro

(2) Provádětcenovoukontrolu podletohotozákonajsouoprávněny cenové orgány a
místníorgány nebo jimi pověřené orgány(dálejen "cenovékontrolní orgány").Pracovníci
těchtoorgánůjsou oprávněniv souvislosti s výkonemkontrolní činnosti, pokudnení zvláštními
předpisy stanoveno jinak 10)
a) vstupovat do všech prostorů kontrolovaných subjektů,
b) nahlížet do účetních a jiných podkladů,
c) požadovatodkontrolovaných subjektůvytvořenípodmíneknezbytných pro výkon cenové
kontroly.
(3)Vláda předkládákaždoročně do31. lednanásledujícíhorokuPoslanecké sněmovnězprávu
ocenové kontrolepodle tohotozákona, obsahujícízejména přehled opatřeníprovedených
cenovýmikontrolnímiorgány kzamezeníporušování ustanovenítohotozákona.
-----------------------------------------------------------------10) Zákon č. 102/1971 Sb., oochraně státního tajemství, ve zněnízákona č. 383/1990 Sb.

§ 15

Porušení cenových předpisů

(1) Prodávající poruší cenové předpisy, jestliže
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a) prodávázacenuvyššínežmaximálnínebopevnou úředněstanovenou cenu podle § 5, nejdeli o prodej ve lhůtě uvedenév § 7 odst. 1,
b) připrodejizaúředněstanovenoucenupodle § 5 nesplnípodmínku, na kterou cenovéorgány
nebo místní orgány omezilyuplatnění této ceny,
c) nerespektujecenovýmiorgány stanovenýmaximálnírozsahmožnéhozvýšení cen,maximální
podílpromítnutí změnycenurčených vstupů nebo závazný postuppři tvorbě ceny nebo přijejí
kalkulaci podle § 6,nejde-li o prodej ve lhůtě uvedenév § 7 odst. 1,
d) prodávázazvýšenéceny bezdodrženípodmínekalhůtstanovených v § 8,
e) nerespektuje cenové moratorium podle § 9,
f) nesplnísvé evidenčníneboinformační povinnostinebopovinnosti voznačování
cenamipodle § 11až 13 nebopředá cenovému orgánu nepravdivé údaje,

zboží

g) u tabákovýchvýrobkůporušípovinnostiuloženézvláštnímprávním předpisem.10a)
(2) Kupující poruší cenové předpisy, jestliže
a) kupujezacenunižšínežminimálnínebopevnouúředněstanovenou cenu podle § 5,nejde-li o
koupi ve lhůtě uvedenév § 7 odst. 1,
b) kupujeza cenuvyšší nežodpovídá regulacicen, pokudnaúhradutéto cenyvyčerpá
prostředkyze státníhorozpočtu,nejde-li o koupi ve lhůtě uvedené v § 7 odst. 1.
(3)
Prodávajícínebokupujícítéžporuší
cenové
předpisy,jestližezneužijesvéhospodářsképostavenípři sjednání cenypodle § 2 odst. 3.
-----------------------------------------------------------------10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Řízení a sankce při porušení cenových předpisů

§ 16

(1) Cenovékontrolní orgányzahajují připorušení cenovýchpředpisů podle §15 řízení na
základě vlastníhozjištění nebo nazákladě oznámení.
(2) Při posuzování toho, zdadošlo ke zneužití hospodářskéhopostavení přisjednání ceny
podle§ 2 odst.3, vycházejí cenovékontrolníorgánypředevšímzcenovéhovývoje na
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srovnatelnýchtrzích, potřeby dosažení přiměřenéhozisku, původní ceny a vývojenákladů a
dalších tržních podmínek hodných zřetele.

§ 17
(1) Pokud cenové kontrolní orgány zjistí, že došlo k porušenícenových předpisů podle §
15,uloží prodávajícímu nebo kupujícímupokutu
a)
ve
výši
neoprávněně
získanéhomajetkového
prospěchu
za
období,v
němžbylzískán,nejdélevšakzatřiroky zpět ode dnezjištění, pokud jeho výše přesáhne 1 000
000 Kč,
b) dovýše1 000 000Kč,atovpřípadě,nedosáhne-li výšeneoprávněně získaného majetkového
prospěchu1 000 000 Kč, nebonelze-li neoprávněně získanýmajetkový prospěch vyčíslit,
nebojestliže neoprávněně získaný majetkový prospěch nevznikl.
(2)
Přistanovenívýšepokutypodleodstavce1
písm.
b)přihlédnou
cenovékontrolní
orgányzejména
kdobětrváníprotiprávního
jednání,
míře
zavinění
arozsahupoškozeníkupujících nebo prodávajících.
(3) Pokutaje splatná do 15dnů ode dne, kdynabylo právnímoci rozhodnutí,jímž byla
uložena,a stává sepříjmem rozpočtuurčeného zvláštním předpisem.
(4) Pokutulzeuložitdojednohorokuodedne,kdy seo porušenícenových předpisůcenové
kontrolníorgány dozvěděly,nejpozdějivšakdotříletodedne,kdy k porušení cenovýchpředpisů
došlo.
(5)
Jestližetento
zákonnestanoví
jinak,postupují
cenovékontrolníorgányvřízeníoporušenícenových předpisů podlezákona o správním
řízení.11)
(6)
Nesouhlasí-li
účastník
řízení
s
rozhodnutím
orgánu,
kterýpokutuuložil,můžepovyčerpánířádných opravných prostředkůpodat do 30 dnů odedne
doručení rozhodnutí o opravném prostředkunávrh napřezkoumání rozhodnutí
příslušnémusoudu. Podání návrhumá odkladný účinek.
(7)
Připorušenícenovýchpředpisůucenypro
konečnéhospotřebiteletabákovýchvýrobkůsepostupujepodle
zvláštníhoprávního
předpisu.10a)
-----------------------------------------------------------------10a) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
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§ 18 Uloženímpokutynenídotčenoprávona vydání majetkovéhoprospěchutomu,najehož
úkorbylzískán,aniodpovědnostprodávajícíhonebokupujícíhopodlezvláštníchpředpisů12).Nelz
e-li tentomajetkový prospěch vydattomu, na jehožúkor bylzískán, stanese příjmem
příslušnéhorozpočtu určeného zvláštnímpředpisem.
-----------------------------------------------------------------12) Zákon č.109/1964 Sb.,hospodářský zákoník,vezněnípozdějších předpisů.Zákon
č.40/1964 Sb., občanskýzákoník, ve zněnípozdějšíchpředpisů.Trestní zákon č. 140/1961
Sb., ve znění pozdějších předpisů.Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o
přestupcích.Zákon Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb., o přestupcích.

ČÁST V
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Cenypodletohotozákona seuplatňujíprosmlouvyuzavírané od účinnosti tohoto zákona,
nejde-li o postup podle § 7.Smluvní strany se mohou dohodnoutna uplatňování cen podle
tohotozákonaiprojižuzavřenésmlouvy,nejde-lio případy podleodstavce 2.
(2) Vpřípadech, když podleuzavřenýchsmluv mělodojít kplněnído 31.prosince 1990a kplnění
docházípo tomtodatuzaviněním prodávajícího, se uplatňují ceny platné do tohotodata.
(3) Nedohodnou-li se smluvní stranyna uplatňování cen podletohoto zákonapro plnění
podlesmluv uzavřených do31. prosince1990sdodacílhůtouod1.ledna1991,můžekterákoliv
zesmluvníchstranodsmlouvyodstoupit.Prodávajícívšakmůžeodstoupitjen
tehdy,jestliže
prokázalkupujícímu
nutné
zvýšenínákladůna
zbožíakupujícína
odpovídajícízvýšenícenynepřistoupil.Odstupujícístranajevtakovém případě povinnanahradit
druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvyobčan jako kupující, platí postup
podle zvláštního předpisu 8).
(4) Lhůtystanovenéprooznámenízvýšenícenpodle§ 8počínají dnem účinnosti tohoto zákona.
(5) Uporušení cenovýchpředpisů,k němuždošlopředúčinností tohoto zákona, seřízení včetně
uložení cenových odvodůa jejich zvýšení provede podle dosavadních předpisů.
-----------------------------------------------------------------8) § 230občanského zákoníku č. 40/1964Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů.
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§ 20

zrušen

§ 21

Zrušovací ustanovení Zrušují se
1. nařízenívládyČeskoslovenskésocialistickérepublikyč.112/1985 Sb., o státním řízení cen,
2.
vyhláškaFederálníhocenového
úřadu,ministerstva
financí,cenamezdČeskésocialistickérepublikya
ministerstvafinancí,cenamezdSlovenskésocialistické republiky č.22/1990 Sb., o tvorbě a
kontrole cen,
3.
vyhláška
Federálníhocenového
úřadu,ministerstvafinancí,cenamezdČeskésocialistickérepublikya
ministerstvafinancí,cenamezdSlovenskésocialistické
republiky
č.35/1990Sb.,osmluvníchcenách,vezněnívyhlášekč.170/1990 Sb., a 276/1990 Sb.

§ 22 Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.
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