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D ů v o d o v á  z p r á v a 

 

O b e c n á  č á s t : 

 

Zhodnocení platného právního stavu  

 

Podle zákona č. 265/1991  Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je výkon cenové kontroly, pokud zákon nestanoví pro 

konkrétní odvětví jinak, vedle Ministerstva financí svěřen Specializovanému finančnímu 

úřadu.  Tato úprava byla přijata v rámci reorganizace finanční správy České republiky, která 

vstoupila v účinnost 1. ledna 2013. Předtím byla oddělení cenové kontroly zařazena do 

jednotlivých finančních ředitelství. Nadřízeným správním orgánem, který mimo jiné 

rozhodoval o opravných prostředcích proti rozhodnutím o pokutách za porušení cenových 

předpisů vydávaným finančními ředitelstvími, bylo Ministerstvo financí. To zajišťovalo i 

metodickou podporu, organizovalo konzultační dny, pracovní semináře apod. V soustavě 

finanční správy od roku 2013 funkci druhostupňového orgánu ve věci opravných prostředků 

vykonává Odvolací finanční ředitelství, Specializovaný finanční úřad je přitom podřízen 

Generálnímu finančnímu ředitelství. Ministerstvo financí žádným způsobem neingeruje do 

výkonu cenové kontroly ze strany Specializovaného finančního úřadu. 

Tímto způsobem došlo k odtržení a přerušení vazeb mezi výkonem funkce cenového 

regulátora (MF) a výkonem cenové kontroly (SFÚ). Ztratila se tak významná zpětná vazba 

mezi rozhodováním o regulaci a ověřováním její účinnosti v praxi. Přerušil se přímý tok 

informací o respektování a funkčnosti jednotlivých forem cenové regulace na jedné straně, i 

možnost směrovat výkon cenové kontroly na citlivá místa a operativně zasahovat při 

aktuálních problémech na druhé straně. To vše se promítlo ve ztížení toku informací, 

minimalizaci možné kooperace a spolupráce. V samotné soustavě finanční správy je cenová 

kontrola jako nedaňová agenda cizorodým nesystémovým prvkem jako některé další agendy. 

Proto i v minulém roce došlo k začlenění pracovníků finanční kontroly do struktury 

Ministerstva financí a v tomto procesu se předpokládá pokračovat   změnou zákona o finanční 

kontrole. 

Stavem a výsledky cenové kontroly se zabýval i Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR, který při projednávání Přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za 

rok 2013 dne 4. září 2014 konstatoval, že stále dochází k porušování cenové kázně u 

sortimentu zboží a služeb, přičemž počet pracovníků všech kontrolních orgánů není 

dostatečný a doporučil, aby Ministerstvo financí v rámci své metodické a kontrolní činnosti 

zpřísnilo svůj vliv na všechny kontrolní orgány. 

 

Návrh věcného řešení 

Předkládaný návrh novely zákona předpokládá zrušení kompetence k výkonu cenové kontroly 

Specializovaným finančním úřadem uvedené v § 3 zákona. Tato kompetence není obsažená 

v zákonu o Finanční správě České republiky, takže není potřebný zásah do dalšího právního 

předpisu. Oprávnění Ministerstva financí k výkonu cenové kontroly je obsaženo v § 2 odst. 1 

zákona. Opravné prostředky proti rozhodnutím o uložení pokuty za porušení cenových 

předpisů budou řešeny formou řízení o rozkladu podle § 152 správního řádu, tedy shodně jako 

je u kontrol cen prováděných např. ERÚ či ČTÚ. 

 

 Výkon cenové kontroly je kontinuálním procesem, proto je návrh nutné doplnit přijetím 

přechodných ustanovení řešících případy, kdy stávající cenový kontrolní orgán nedokončí 

konkrétní kontrolní akci, kdy nedokončí řízení o uložení pokuty, popř. odvolací orgán 
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nedokončí řízení o opravných prostředcích, a kdy nedokončí výkon rozhodnutí.  S výjimkou 

výkonu rozhodnutí se v těchto případech navrhuje dokončení novým orgánem. 

 

Soulad s ústavním pořádkem České republiky 

  

Podle čl. 2 Listiny základních práv a svobod lze státní moc uplatňovat jen  v případech a  v 

mezích stanovených zákonem, a to způsobem jím stanoveným. Rozsah výkonu státních 

orgánů  vůbec, a tedy i Ministerstva financí v oblasti cen, je upraven v zákonu č. 2/1969 Sb.,  

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, a návazně pak působnost ministerstev, jiných správních úřadů, krajů a 

obcí v oblasti cen upravuje zákon č. 265/1991 Sb. 

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

 

Soulad s předpisy Evropské unie 

Novela není vyvolána promítnutím směrnic Evropské unie do právního řádu České republiky 

nebo přizpůsobením právního řádu České republiky ustanovením zakládacích smluv.    

Rozdělení činnosti státních orgánů a vymezení jejich působnosti je ponecháno k úpravě 

jednotlivým národním legislativám.   

 

Soulad s mezinárodními smlouvami 

Žádná z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, se na upravovanou oblast 

nevztahuje. 

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 

ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky  

  

 Veškeré změny funkčních míst a mzdových prostředků vyplývající z implementace novely 

tohoto zákona budou realizovány v rámci schválených limitů funkčních míst a mzdových 

prostředků Ministerstva financí na rok 2015 a SDV na léta 2016-2017. Veškeré výdaje pak 

budou pokryty v rámci schválených výdajů kapitoly Ministerstva financí. 

 

Součástí předkládaného materiálu není hodnocení dopadů regulace (RIA), neboť v souladu 

s bodem 5.2 Obecných zásad vláda svým usnesením ze dne 15. prosince 2014 č. 1056 

schválila Plán legislativních prací vlády, kde u tohoto úkolu nebyla vyžadována RIA ani 

projednání na Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí.   

 

Přínos v pozitivním směru, byť nekvantifikovatelný, lze předpokládat v navýšení kontrolních 

akcí s možným častějším zjištění porušení cenových předpisů a vyšším objemem uložených 

sankcí, a především pak ve zvýšení cenové kázně, omezení poškozování odběratelů a 

konečných spotřebitelů. 

 

Navrhované řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná úprava respektuje rovné zacházení se všemi subjekty, jichž se dotýká a nemá 

dopad na rovnost postavení mužů a žen, fyzických osob ani na podnikatelské prostředí.  

 

Navrhované řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů a zhodnocení korupčních 

rizik 

Navrhovaná úprava nemá dopad na souvislosti rozhodné pro ochranu osobních údajů a 

soukromí.  Nedochází k žádné změně v rozsahu předmětu kontrolní činnosti a nejsou s ní 

spojená rizika korupčního chování. 
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Z v l á š t n í  č á s t : 

 

K čl. I 

Působnost Specializovaného finančního úřadu v oblasti cen je stanovena v § 3 zákona. Podle 

odstavce 1 provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob a podle odstavce 2 ukládá 

za porušení cenových předpisů pokuty. Zrušením těchto odstavců bude platit působnost pro 

Ministerstvo financí podle § 2 odst. 1. 

 

 

K čl. II 

Výkon cenové kontroly je kontinuální proces a lze předpokládat, že k datu účinnosti nového 

zákona budou některé kontroly probíhat, v některých případech bude probíhat řízení o uložení 

pokuty za porušení cenových předpisů, popř. nebude ještě ukončen výkon rozhodnutí. Proto je 

nutno v přechodných ustanoveních určit orgán, který tyto činnosti zajistí. Navrhuje se, aby, 

s přihlédnutím k tomu, že aparát cenových kontrolorů ze SFÚ bude převeden na Ministerstvo 

financí, rozpracované kontroly, navazující správní řízení a odvolací řízení včetně 

mimořádných opravných prostředků rozhodnutí dokončilo Ministerstvo financí. Započatý 

výkon rozhodnutí (výběr a vymáhání pokut) by dokončil Specializovaný finanční úřad při 

předpokladu minimální četnosti těchto případů. 

 

K čl. III 

Navrhuje se v zájmu co nejrychlejšího přechodu výkonu cenové kontroly na ministerstvo 

nabytí účinnosti zákona patnáctým dnem po vyhlášení. 
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