Metodický materiál
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví ceny
stavebních pozemků v cenové mapě
_____________________________________________________________________
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 1:
„Předmět úpravy
1) Zákon se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen výrobků, výkonů, prací
a služeb (dále jen "zboží") pro tuzemský trh, 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) zjištěná podle zvláštního předpisu1) k jiným účelům než k prodeji.
3) Postup podle tohoto zákona platí i pro převody práv a dále též pro převody
a přechody vlastnictví k nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem.
4) Zákon se nevztahuje na odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů
a úroky, upravené zvláštními předpisy.2)
5) Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob, federálních
ústředních orgánů státní správy a příslušných orgánů republik při uplatňování,
regulaci a kontrole cen.

1)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
Zákon Slovenské národní rady č. 139/1984 Sb., ve znění zákona Slovenské národní rady č. 192/1990 Sb.
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky
a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve
znění změn a doplňků.
Vyhláška Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb.
Vyhláška ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky č. 240/1990 Sb., o odměnách advokátů za poskytování
právní pomoci.
2)

6) V případech, kdy je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo to
vyžaduje mimořádná tržní situace a pro účely odvodu spotřební daně
u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)3mohou federální
ústřední orgány státní správy nebo příslušné orgány republik usměrnit tvorbu cen
podle tohoto zákona (regulace cen).
7) Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen podle tohoto zákona (dále
jen "cenové orgány") jsou určeny zvláštními předpisy.43), 4)5
8) Zvláštní předpisy určují, které další orgány (dále jen "místní orgány")4) jsou
oprávněny regulovat ceny způsobem stanoveným tímto zákonem.“

Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů
ustanovení § 1:
(K § 2 odst. 3 zákona )
„1) Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný cenou zahrnující neoprávněné
náklady nebo nepřiměřený zisk se považuje zvýšení ceny prodeje oproti obvyklé
ceně téhož nebo srovnatelného zboží.
2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na rozdíl mezi cenou při nákupu a cenou při
prodeji, jde-li o nakoupené tuzemské nebo dovážené zboží, které se beze změny
dále prodává. Tento rozdíl se posuzuje jako cena obchodního nebo
zprostředkovatelského výkonu, i když není výslovně a samostatně sjednána.
3) Za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný cenou výrazně nedosahující
oprávněných nákladů se považuje podstatné snížení ceny nákupu oproti
obvyklým nákladům na pořízení téhož nebo srovnatelného zboží.“

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních
právníků za poskytování právní pomoci.
2a)
Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001
Sb.
3)
Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990
Sb.
4)
Zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti
cen, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 8:
„Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.“
ustanovení § 152 odstavec 1:
„Na zvláštní zákony platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 8
použije od 1. ledna 2003.“

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 93 odstavce 1, 2 a 3:
1) Jako důkazních prostředků lze užít všech podkladů, jimiž lze zjistit skutečný stav
věci a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně a které
nejsou získány v rozporu s právním předpisem, a to i těch, které byly získány před
zahájením řízení. Jde zejména o tvrzení daňového subjektu, listiny, znalecké
posudky, svědecké výpovědi a ohledání věci.
2) Za podmínek podle odstavce 1 lze jako důkazní prostředky použít i veškeré
podklady předané správci daně jinými orgány veřejné moci, které byly získány pro
jimi vedená řízení, jakož i podklady převzaté z jiných daňových řízení nebo získané
při správě daní jiných daňových subjektů.
3) Je-li podkladem předaným podle odstavce 2 protokol o svědecké výpovědi,
správce daně na návrh daňového subjektu provede svědeckou výpověď v rámci
daňového řízení o této daňové povinnosti.
ustanovení § 98 odstavce 1, 2, 3 a 4:
1) Nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou ze
svých zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň stanovit na základě
dokazování, správce daně stanoví daň podle pomůcek, které má k dispozici nebo
které si obstará, a to i bez součinnosti s daňovým subjektem. Uplatnění tohoto
postupu při stanovení daně se uvede ve výroku rozhodnutí.
2) Stanoví-li správce daně daň podle pomůcek, přihlédne také ke zjištěným
okolnostem, z nichž vyplývají výhody pro daňový subjekt, i když jím nebyly uplatněny.
3) Pomůckami jsou zejména

a) důkazní prostředky, které nebyly správcem daně zpochybněny,
b) podaná vysvětlení,
c) porovnání srovnatelných daňových subjektů a jejich daňových povinností,
d) vlastní poznatky správce daně získané při správě daní.
4) Neprokázal-li daňový subjekt svá tvrzení vztahující se k jeho daňové povinnosti,
a daň nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle pomůcek, které má správce
daně k dispozici, správce daně s daňovým subjektem daň sjedná. Sjednání daně se
zaprotokoluje a výše sjednané daně se uvede v rozhodnutí, které má náležitosti
rozhodnutí o stanovení daně a které je součástí tohoto protokolu; proti tomuto
rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů
ustanovení § 21 odstavec 3
„3) Součástí daňového přiznání je ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo
jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti,
a znalecký posudek o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu62aa), jde-li
o úplatný nebo bezúplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti. Jde-li
o vklad nemovitosti do společnosti s ručením omezeným nebo do akciové
společnosti, součástí daňového přiznání je posudek znalce, kterým se určuje
hodnota předmětu vkladu podle obchodního zákoníku2cc)7nebo znalecký posudek
o ceně zjištěné podle zvláštního právního předpisu2aa), je-li základ daně
z převodu nemovitostí stanoven podle § 10 odst. 2. Je-li při zvyšování základního
kapitálu obchodní společnosti hodnota nemovitosti určena obecně uznávaným
nezávislým odborníkem nebo reálnou cenou vykázanou v účetní závěrce podle
obchodního zákoníku82cd), součástí daňového přiznání k dani z převodu
nemovitostí je listina osvědčující hodnotu nemovitosti.“

2aa)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve
znění zákona č. 121/2000 Sb.
2cc)
§ 59 obchodního zákoníku.
2cd)
§ 59a obchodního zákoníku.

Sankční ustanovení
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 58 odst. 4 a odst. 5:
„4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1,
která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.
5) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 až 4 obec přihlíží zejména k povaze,
závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.“

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 17
„1) Pokud cenové kontrolní orgány zjistí, že došlo k porušení cenových předpisů
podle § 15, uloží prodávajícímu nebo kupujícímu pokutu
a) ve výši neoprávněně získaného majetkového prospěchu za období, v němž byl
získán, nejdéle však za tři roky zpět ode dne zjištění, pokud jeho výše přesáhne
1 000 000 Kč,
b) do výše 1 000 000 Kč, a to v případě, nedosáhne-li výše neoprávněně získaného
majetkového prospěchu 1 000 000 Kč, nebo nelze-li neoprávněně získaný
majetkový prospěch vyčíslit, nebo jestliže neoprávněně získaný majetkový
prospěch nevznikl.
2) Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 písm. b) přihlédnou cenové kontrolní
orgány zejména k době trvání protiprávního jednání, míře zavinění a rozsahu
poškození kupujících nebo prodávajících.
3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž
byla uložena, a stává se příjmem rozpočtu určeného zvláštním předpisem.
4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů
cenové kontrolní orgány dozvěděly, nejpozději však do tří let ode dne, kdy
k porušení cenových předpisů došlo.
5) Jestliže tento zákon nestanoví jinak, postupují cenové kontrolní orgány v řízení
o porušení cenových předpisů podle zákona o správním řízení.
6) Nesouhlasí-li účastník řízení s rozhodnutím orgánu, který pokutu uložil, může po
vyčerpání řádných opravných prostředků podat do 30 dnů ode dne doručení

rozhodnutí o opravném prostředku návrh na přezkoumání
příslušnému soudu. Podání návrhu má odkladný účinek.

rozhodnutí

7) Při porušení cenových předpisů u ceny pro konečného spotřebitele tabákových
výrobků se postupuje podle zvláštního právního předpisu.“
ustanovení § 18
„Uložením pokuty není dotčeno právo na vydání majetkového prospěchu tomu, na
jehož úkor byl získán, ani odpovědnost prodávajícího nebo kupujícího podle
zvláštních předpisů. Nelze-li tento majetkový prospěch vydat tomu, na jehož úkor byl
získán, stane se příjmem příslušného rozpočtu určeného zvláštním předpisem.“

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 24
„Přestupky na úseku podnikání
1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo
poskytování jiných služeb,
b) neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost,
c) poruší povinnost
1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách
a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového
přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu,
sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky,
podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž
jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku
zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky4),9
2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit
listinu do sbírky listin5),10
3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo
název6).11
2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za
přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. c) pokutu do 50 000 Kč; zákaz činnosti do 1 roku lze uložit za
přestupek podle odstavce 1 písm. a) a c).“
4)
5)

§ 13a obchodního zákoníku.
§ 27 až 38l obchodního zákoníku.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
ustanovení § 99 odst. 2
2) Správce daně si nemůže učinit úsudek o tom, zda byl spáchán trestný čin,
přestupek, nebo jiný správní delikt a kdo za něj odpovídá, ani o otázkách osobního
stavu.

Aktualizováno k datu: 1. lednu 2011
6)

§ 8 až 11 obchodního zákoníku.

