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V předkládané bakalářské práci je přestaven vývoj cenové politiky České republiky 

od roku 1990 do 31. 10. 2009. Popsán je vývoj trhu po cenové liberalizaci a potřeba jeho 

ochrany v podmínkách tržní ekonomiky. Následně jsou představeny cenové regulační a 

kontrolní orgány dle jejich působnosti. V další části je zpracován přehled platných 

cenových předpisů, zahrnujících zejména přehled způsobu cenové regulace. V této části 

byl proveden exkurz do cenové politiky Československé republiky od jejího vzniku. 

Cenovým kontrolám byla věnována samostatná část, popsán je způsob provádění cenové 

kontroly a navazujícího správního řízení. Na praktickém příkladu je uvedena  aplikace 

cenové kontroly v praxi, konkrétně kontrola cen ve stanici měření emisí. Na závěr 

bakalářské práce jsou uvedeny přínosy cenové kontroly a návrhy na legislativní změny 

pro působnost výkonu cenových kontrol. � � 
 � � � � � � � � � �
cena, cenová regulace, cenová kontrola, zákon o cenách, cenové předpisy,  

kontrolovaný subjekt 

In the submitted Bachelor Thesis, the development of pricing policy of the Czech 

Republic from 1990 to 31 st October 2009 is introduced. The market development after the 

price liberalization and the need of the market protection under free market economics are 

described. Sequentially, pricing regulatory and control authorities are introduced according 

to their field of activities. In the following part, the overview of valid price directives is put 

together comprising especially the overview of price regulation mechanisms. In this part, 

an introduction of a pricing policy of the Czechoslovak Republic from its origins was hade. 

An extra part was devoted to price controls; mechanisms of carrying out price controls and 

consequential administrative hearing is described. On a practical example, the application 

of a pricing control in praxis is demonstrated, specifically the control of prices in exhaust-

emission measurement station. The Bachelor Thesis is concluded by stating the 

contributions of a pricing control and legislative changes proposals for sphere of 

performing the pricing controls.  � � � � � � � � �
price, pricing regulation, pricing control, price law, price directives, controlled 

subject 
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1 ÚVOD 

Regulací cen se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše ceny státními 

orgány. Výši některých cen tedy nemohou stanovit přímo poskytovatelé služby či výrobci 

zboží, ale cenu nebo její maximální či minimální výši stanoví úřad či zákon. S regulací cen 

je spjata také státní cenová kontrola, která sleduje nejen respektování regulace, ale i plnění 

dalších povinností daných cenovým zákonem. Cenovou kontrolu vykonávají správní 

orgány, finanční ředitelství, státní energetická inspekce, krajské úřady a obecní úřady. Její 

význam spočívá ve zjištění, zda-li byl porušen zákon o cenách a ostatní cenové předpisy. 

Celkový význam cenových kontrol je v současné době dosti značný. Zhodnocení významu 

cenových kontrol bude součástí této bakalářské práce.  

Toto téma jsem si zvolila s ohledem na mé působení na finančním ředitelství 

ve funkci kontrolora. Cenový kontrolní orgán - finanční ředitelství, vstupuje do ekonomiky 

jako dozorový orgán, a to v oblasti cenové politiky. Cenová regulace je, i v současném 

tíživém stavu ekonomiky, významným makroekonomickým nástrojem, který ve svém 

konečném důsledku vede k ochraně spotřebitelů a brání zneužití výhodnějšího postavení   

na trhu na úkor spotřebitele. Finanční sankce za porušení cenových předpisů jsou příjmem 

veřejných financí a stávají se disponibilním důchodem pro toho, kdo sankci uložil (stát, 

kraj nebo obec). Cílem bakalářské práce je popsat a zhodnotit význam cenových kontrol. 

Vybranými aspekty jsou metodika provádění cenových kontrol a její aplikace v praxi.     

Na případové studii bude doložen průběh prováděné cenové kontroly,  na něž navazuje 

správní řízení o uložení sankce za porušení právních předpisů. Informace a data použité      

v bakalářské práci jsou získány z praxe zpracovatele této práce, a to na Finančním 

ředitelství v Ústí nad Labem a ze statistických údajů Ministerstva financí. Dalším zdrojem 

je vedle publikované odborné literatury i souhrn údajů zveřejňovaných na internetových 

stránkách cenových orgánů. Údaje jsou po té přeneseny do tabulek a grafů. Bakalářská 

práce využívá legislativy platné k 31. 10. 2009. Zákonem č. 403/2009 Sb., byl zákon č. 

526/1990 Sb., o cenách novelizován, a to s účinností od 18. 11. 2009. Cenové kontroly, 

které byly zahájeny před účinností této novely, budou dokončeny podle původního zákona. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení cenových kontrol prováděných před účinností 

novely zákona o cenách.  
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2 CENOVÁ POLITIKA 

Cenová politika, jako jeden z nástrojů důchodové politiky, je soubor jak státních, tak 

i  podnikových opatření v oblasti cen. Tvoří významnou část hospodářské politiky. 

2.1 Cenová politika firmy 

Velmi důležitý nástroj při prodeji vlastních výrobků nebo zboží, je stanovení správné 

výše ceny. Cenová politika firmy usiluje především o soulad nabídky a poptávky, což je 

základ při fungování tržního mechanismu.  

Cena: 

- je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží. V ekonomice je cena definována 

jako specifická forma směnné hodnoty - směnná hodnota vyjádřená v penězích jako 

všeobecném ekvivalentu. Cena především musí zákazníka přesvědčit o koupi konkrétního 

zboží. 

Cenovou politiku firmy představují všechny aktivity – úvahy, přístupy, rozhodnutí 

i praktické kroky, které souvisejí se stanovením nebo změnou prodejní ceny či podmínek, 

které cenu ovlivňují. 

Funkce ceny: 

1) Oceňovací – cena signalizuje připravenost konzumenta platit, a tudíž vyjadřuje, 

jakým způsobem spotřebitel zboží oceňuje. 

2) Pobídková – cena poptávky signalizuje množstevní vztahy a hodnotu zboží 

na straně prodávajícího, cena nabídky signalizuje množstevní a hodnotové vztahy 

na straně nabízejícího. To jsou informační signály vycházející od domácnosti a 

producentů. Zároveň je rovnovážná cena signálem, co očekávají domácnosti a 

producenti od trhu.[2] 

3) Koordinační – cenový mechanismus vyplňuje trh, uvádí nabídku a poptávku 

do rovnováhy. Nabídka za příliš vysoké ceny bude vyloučena, tak jako poptávka 

za příliš nízké ceny. 

4) Řídící – protože cena souvisí s trhem a je indikátorem vzácností, ukazuje její změna 

změnu poměrů na trhu. Tím se zajišťuje nejefektivnější užití výrobních faktorů. 
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5) Substituční – existují-li dva nebo více produkčních faktorů, může podnik 

substituovat mezi dvěma z nich; například stoupne-li cena práce, snaží se podnik 

zapojit dodatečný fixní kapitál. 

6) Inovační – cena signalizuje ziskové šance a představuje podněty k rozvoji nových 

technologii.[2] 

 

Cíle cenové tvorby: 

� dosažení určitého podílu na trhu 

� maximalizace dlouhodobého zisku 

� maximalizace krátkodobého zisku 

� růst firmy 

� stabilizace trhu 

� snížení citlivosti zákazníka vůči ceně 

� zachování postavení cenového vůdce 

� odrazení konkurence od vstupu na trh 

� urychlení odchodu marginálních firem z trhu 

� vyhnutí se vládní kontrole 

� zachování loajality zprostředkovatelů a získání jejich podpory při prodeji 

� znemožnění zvyšování cen dodavatelů vstupů, např. pracovní síly 

� posílení image firmy a její nabídky 

� získání pověsti důvěryhodného a spolehlivého partnera u konkurentů 

� posílení zájmu a vyvolání nadšení pro určité zboží nebo službu  

Faktory, které ovlivňují cenovou strategii: 

� reálné náklady a zisky 

� hodnota zboží a služeb jak jí vnímá zákazník ve vztahu k hodnotě nabídky  

konkurence  rozdíly tržních segmentů 

� pravděpodobná reakce konkurence 

� marketingové cíle firmy 

Stanovení cen nových výrobků a služeb: 

� nákladová tvorba cen [2] 
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� individuální kalkulace-nejtypičtější nákladová metoda (vyčíslení jednotlivých 

nákladových položek) 

� kalkulační porovnání-ocenění výrobku porovnatelným výrobkem 

� podnikové cenové normativy-soubory norem spotřeby, přímého materiálu, přímých 

mezd  

� stavebnicový způsob - suma všech částí, ze kterých se cena skládá 

 

Tržní orientace cenové tvorby: 

� cena slízané smetany 

� cena průniku 

� metody orientované na konkurenci 

� přizpůsobení metod cenové tvorby potřebám firmy [2] 

2.2 Cenová politika státu  

2.2.1 Liberalizace cen 

V průběhu 2. poloviny roku 1990 se postupně vytříbily představy o pojetí a způsobu 

provedení ekonomické reformy. Nad závěrečným pojetím zvítězila radikální koncepce 

založená na rychlé liberalizaci cen a dovozu, vnitřní směnitelnosti koruny, privatizace 

na makroekonomické antiinflační politice. Významně podstatná role ve zpomalení inflace 

byla směřována restriktivní peněžní a rozpočtové politice, doplňková role pak regulaci cen, 

jejíž mechanismus ovšem nesměl bránit nezávislému posunu cenových relací směrem 

k tržní rovnováze a k likvidaci potlačené inflace. 

Devalvací měny koncem roku 1990 byl zakotven rovnovážný měnový kurs, jemuž se 

přizpůsobil cenový vývoj. Odchylky parity kupní síly koruny od příslušných směnných 

kursů se stala důležitým prvkem konkurenceschopnosti výrobců jak na zahraničním, tak 

domácím trhu. 

 Základem pro liberalizaci cen a vymezení pravidel pro regulaci cen byla zakotvena 

do ZoC. Ten byl nutným předpokladem, aby mohla být spuštěna rozsáhlá liberalizace cen 

k 1. lednu 1991. V tomto roce se státní regulace omezila na zhruba 15 % objemu HDP 

s cílem důsledně přizpůsobovat krátkodobé regulační zásahy vývoji situace na trhu, pečlivě 
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je dávkovat a po dosažení rovnováhy je neprodleně rušit. Takto pojatou regulací byla 

poskytnuta i dočasná ochrana strategicky významným výrobám před plným rozevřením 

nůžek mezi růstem cen vstupů a přirozeně klesající poptávkou po těchto relativně 

zbytnějších produktech. 

Jednou z nejvýznamnějších makroekonomických charakteristik důsledků cenové 

liberalizace bylo přepnutí nedostatkové nabídkové ekonomiky na ekonomiku, v níž 

rozhodující slovo a vážnost dostaly poptávka, zákazník, odbyt a peníze.  

V průběhu roku 1991 došlo k postupnému snížení rozsahu cenové regulace 

na přibližně 5 až 6 % z HDP. Regulaci cen počátkem roku 1992 podléhala již jen výrazně 

monopolizovaná a síťově organizovaná odvětví, která většinou teprve stála 

před rozhodnutím o způsobu restrukturalizace a privatizace, a dále některé oblasti, které 

měly podstatnější vliv na životní náklady obyvatelstva. V poměrně krátké době se rozsah 

regulace cen přiblížil k rozsahu regulace uplatňované ve vyspělých ekonomikách. [11] 

2.2.2 Ochrana trhu, cenová stabilita a konkurence 

K udržování cenové hladiny, a tím míry inflace v ekonomicky přijatelných mezích, 

kromě monetární politiky ČNB, ochrany hospodářské soutěže prováděné ÚOHS a fiskální 

politiky vlády, rovněž přispívá i Ministerstvo financí podporou soutěžního prostředí 

na jednotlivých trzích. 

Ministerstvo financí posuzuje právní předpisy a návrhy jejich změn i návrhy 

opatření vlády, zejména z oblasti podnikání, hospodářské soutěže, státních podpor, ochrany 

spotřebitele a zadávání veřejných zakázek. Tyto právní přepisy posuzuje ve vzájemném 

kontextu z hlediska jejich důsledků pro tržní prostředí. Usiluje o to, aby podporovaly 

konkurenční prostředí v daném oboru, aby nepřispívaly k monopolním tendencím a aby 

nevytvářely podmínky pro uzavírání dohod o určení cen. Předkládá návrhy právních 

předpisů a dalších opatření s cílem liberalizace trhu. 

Kromě toho Ministerstvo financí provádí ochranu vnitřního trhu ČR 

před některými obchodními praktikami, které jsou zakázány smlouvami Světové obchodní 

organizace. Jde zejména o celní ochranu proti dovozu dumpingových výrobků a 

proti dovozu výrobků, na které byly poskytnuty zakázané subvence. Provádí i ochranu 

proti dovozu subvencovaných výrobků, na které byla poskytnuta subvence dovolená, 
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proti které se lze bránit v souladu s mezinárodními závazky vyrovnávacím clem. Předkládá 

Ministerstvu průmyslu a obchodu svá stanoviska k návrhům na uplatnění 

antidumpingového cla a provádí šetření o ochraně před subvencovanými dovozy.   

Ministerstvo financí v rámci této činnosti dále hodnotí tržní situaci v jednotlivých 

oborech, posuzuje účinnost regulace cen, vyhodnocuje a zobecňuje zkušenosti v ochraně 

trhu v jiných zemích a na základě toho přijímá opatření směřující k cenové deregulaci. [11] 

2.2.3 Cenové orgány 

Působnost orgánů státní správy - rozdělení kompetencí v cenové oblasti je 

upraveno zákonem č. 265/1991 Sb., o  působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 

v platném znění. 

Výše uvedený zákon upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, 

finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.  

Ministerstvo financí vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen 

výrobků, výkonů, prací a služeb (dále jen "zboží, cen dalšího majetku a majetkových 

práv"), pokud výše uvedený zákon nestanoví jinak. 

� Ministerstvo financí vydává právní předpisy pro regulaci a sjednávání cen, určení 

nepřiměřeného hospodářského prospěchu a neoprávněného majetkového prospěchu 

v souvislosti s porušením cenových předpisů, cenovou evidenci, poskytování 

cenových informací, kontrolu cen. 

� Ministerstvo zdravotnictví vykonává svou působnost při uplatňování a regulaci cen 

u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, 

stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků; provádí taktéž cenovou 

kontrolu u zdravotních výkonů. 

� Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen 

léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů a 

provádí cenovou kontrolu u léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské 

účely a zdravotnických prostředků. 

� Ministerstvo dopravy a spojů stanoví rozhodnutím ceny a podmínky jejich 

uplatnění (tarify) v mezinárodní dopravě.[4] 
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� Český telekomunikační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci a 

kontrole cen poštovních služeb do zahraničí a služeb souvisejících s poskytováním 

poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb.  

� Energetický regulační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci, 

sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky, dále vydává právní předpisy 

pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky a vydává rozhodnutí 

o regulaci cen, včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského 

výsledku regulovaných a neregulovaných činností. 

� Celní úřad Kolín vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen 

u tabákových výrobků a vydává rozhodnutí o regulaci cen u tabákových výrobků. 

� Finanční ředitelství provádí cenovou kontrolu právnických a fyzických osob, které 

mají sídlo v obvodu jeho působnosti, pokud ministerstvo nestanoví jinak. Finanční 

ředitelství na základě cenových kontrol ukládá za porušení cenových předpisů 

pokuty.  

� Státní energetická inspekce provádí kontrolu dodržování cenových předpisů 

v energetice a ukládá za porušení cenových předpisů v oblasti cen energie pokuty 

podle zvláštního právního předpisu. 

� Kraj, v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva, může 

nařízením kraje: 

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem,  

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené 

ministerstvem.  

� Krajský úřad provádí cenovou kontrolu; ukládá, vybírá a vymáhá pokuty 

za porušení cenových předpisů. 

� Obec, v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí ministerstva, může 

nařízením obce: 

a) stanovit maximální ceny, pokud nejsou stanoveny ministerstvem, 

b) stanovit maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené 

ministerstvem, 

c) stanovit maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené 

ministerstvem, nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené 

ministerstvem nevztahují.[4] 
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� Obecní úřad provádí cenovou kontrolu; ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za 

porušení cenových předpisů. 

Stanoví-li maximální cenu téhož zboží kraj i obec, platí na území obce maximální 

cena stanovená obcí. [4] 

Cenové orgány oprávněné pouze ke kontrole cen: 

� Finanční ředitelství 

� Státní energetická inspekce 

2.2.4 Legislativa – platné cenové předpisy 

Oblast cenové regulace je legislativně upravena v zákonech, vyhláškách a cenových 

věstnících. Tyto podzákonné normy jsou vydávány orgány kompetentními k regulaci cen 

podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. 

� Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění - zákon týkající se oblasti cen a 

cenové regulace,  

� Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 

v platném znění -  věcně vymezující kompetence cenových orgánů, 

� Vyhláška č. 580/1990 Sb., v platném znění - předpis, dle kterého se provádí zákon 

o cenách,  

� Vyhláška č. 581/1992 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění – 

pro ceny speciální techniky, obsahem jsou speciální pravidla pro ceny zbrojního 

materiálu. 

Další právní předpisy týkající se cen a cenové regulace patří: 

� Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění - uspořádávající 

majetkové vztahy fyzických  a právnických osob, 

� Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

� Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění -  týkající 

se ochrany v hospodářské soutěži, 

� Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění  

� Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění - uspořádání 

majetkových poměrů dlužníka v úpadku, 

� Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění  
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Další skupinu právních úprav tvoří daňové a účetní předpisy. Namátkově k nim patří 

zejména: 

� Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

� Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění 

� Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

� Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 

v platném znění 

� Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

� Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění 

 

Výše uvedené skupiny zákonů jsou doplněny prováděcími vyhláškami ministerstva financí, 

spolu se závaznými postupy účtování, účetní osnovou a účetními standardy. 

2.2.5 Regulace cen 

Regulací cen se rozumí stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými 

orgány a místními orgány. Rozhodnutí cenových orgánů a místních orgánů jsou závazná 

pro okruh adresátů, který je v nich vymezen. Ceny lze stanovit úředně - pevné ceny, 

věcným usměrněním – nákladově, usměrňováním cenových pohybů v čase – stanovení 

minimálního časového předstihu pro ohlášení uvažovaného zvýšení ceny, časově omezený 

zákaz opětovného zvýšení ceny, cenové moratorium – časově omezený zákaz zvýšení cen 

nad dosud platnou úroveň na trhu daného zboží.  Za regulační opatření v oblasti cen lze 

považovat také omezení zneužívání hospodářského postavení k tomu, aby došlo k získání 

nepřiměřeného hospodářského prospěchu prodejem nebo nákupem za sjednanou cenu. 

 S regulací cen je úzce propojena cenová kontrola, která sleduje nejen dodržování 

cenové regulace, ale také další plnění povinností vyplývajících ze zákona o cenách.  

2.3 Historie a vývoj regulace cen 

2.3.1 Regulace cen v Československu 

Již v roce 1939 byl v Protektorátu zaveden přídělový systém zásobování. Tímto 

systémem se regulovala spotřeba obyvatelstva u základního druhu zboží. Lístkovým 

systémem se reguloval objem i struktura spotřeby (obrázek 1). V tomto případě to nebyl 
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konzument, ale státní orgány, kdo regulací určoval co a v jakém množství bude 

v příslušném období dodáno na trh, nakoupeno a spotřebováno. Obchodní síť přestala plnit 

v této situaci normální funkce a stala se ve velkoobchodní i maloobchodní síti v podstatě 

rozdělovnou zboží. Přídělový systém se zprvu vztahoval jen na základní potraviny a 

mýdlo, později byl rozšířen na ostatní druhy potravin a na některé průmyslové výrobky. 

Rok před koncem války mohl spotřebitel na čtyři týdny odebrat 1 kg masa nebo uzenin, 

160 g sádla, 70 g másla, 480 g umělého tuku, 9,7 kg chleba, mouky a pečiva, 1,75 l 

odstředěného mléka, 4 vejce, 6 kg brambor a 1,2 kg cukru. [3] 

 

 
obrázek 1 - potravinové lístky 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že špatná hospodářská situace v Československu 

přetrvávala i po druhé světové válce, přídělový systém lístků platil až do 31. května 1953. 

Až měnovou reformou byl tento systém zrušen. 

V Československu nadále existovala právní regulace veškerých cen až do roku 

1991, kdy byly stanoveny přesně výše cen veškerého zboží. Obdobně tomu bylo i v jiných 

lidově demokratických zemích a v SSSR. Tím byla vyloučena cenová konkurence mezi 

jednotlivými podniky. 

Jedním z důležitých předpisů bylo Nařízení vlády Československé socialistické 

republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen (předtím Nařízení vlády č. 136/1973 Sb. 

z prováděcí vyhláška 113/1985 Sb.). Z povinnosti jednotných cen bylo vyňato zboží 
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z dovozu nebo na vývoz, zboží vyráběné socialistickými organizacemi, které byly přímo 

řízeny ústředními státními orgány nebo národními výbory, dále ceny v kompetenci 

jednotlivých národních výborů, objemově nevýznamné výrobky vedlejší pomocné a 

přidružené výroby nebo k vnitřní spotřebě uvnitř organizace nebo resortu a smluvní ceny. 

Tato vyhláška stanovila rovněž způsob zaokrouhlování cen při jejich tvorbě, a to 

zvlášť pro maloobchodní ceny a zvlášť pro jiné druhy cen. Maloobchodní ceny do 1 Kčs 

měly být zaokrouhlovány na celé pětihaléře, ceny do 5 Kčs na celé desetihaléře, do 20 Kčs 

na padesátihaléře, do 100 Kčs na celé koruny, do 500 Kčs na celé pětikoruny a vyšší ceny 

na celé desetikoruny. U velkoobchodních a dalších cen byla povinnost zaokrouhlování 

odstupňována jemněji. [3]  

2.3.2 Regulace v České a Slovenské Federativní Republice a v České 

republice 

Mezi první kroky k uvolnění cen patřily vyhlášky č. 22/1990 Sb., o tvorbě a kontrole 

cen, a č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, které vydal Federální cenový úřad společně 

s ministerstvy financí, cen a mezd obou národních republik. 

V České a Slovenské Federativní Republice  možnosti státní regulace cen cenovými 

nebo místními orgány upravoval od roku 1991 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, který 

po dni 31. 12. 1992, rozdělením republik, přešel v platnost pouze pro Českou 

republiku.[12] 

V České republice jsou v současné době uplatňovány dva způsoby cenové regulace. 

Jedná se jednak o úředně stanovené ceny a pak o věcně usměrňované ceny. Tyto ceny 

stanoví pro určité zboží cenové orgány jako ceny maximální, tj. ceny, které nesmí být 

překročeny (například zdravotnické výrobky) nebo jako minimální ceny, tj. ceny, které 

nelze snížit (například zemědělské produkty) a nebo ceny pevné, tj. cena, kterou není 

možné změnit (například tabákové výrobky). 

V druhém případě jde o ceny, kdy dochází k tzv. věcnému usměrňování cen, 

při němž cenové orgány stanoví podmínky pro sjednání cen. Těmito podmínkami jsou buď 

maximální rozsah možného zvýšení cen zboží ve vymezeném období, nebo maximální 

podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném 

období nebo závazný postup pro tvorbě ceny nebo při její kalkulaci. 
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Ostatní způsoby cenové regulace (časové usměrněné ceny a cenové moratorium) se 

v současné době v České republice nepoužívají.  

Regulace cen je podle ZoC přípustná pouze v určitých případech. Takové případy 

jsou situace, kdy je trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže nebo pokud to 

vyžaduje mimořádná tržní situace. Ustanovením, které je taktéž v ZoC, se upravují 

podmínky sjednávání cen. Jedná se o sjednávání cen mezi kupujícím a prodávajícím, kdy 

ani jeden ze stran nesmí při sjednání ceny zneužít svého hospodářského postavení k tomu, 

aby jeho cena získala nepřiměřený hospodářský prospěch. Prodávající toho může 

dosáhnout tím, že do ceny zahrne neoprávněné náklady, nebo nepřiměřený zisk. Kupující 

pak tím, že nakoupí za cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů.  

Při posuzování, zda došlo ke zneužití hospodářského postavení na trhu, vycházejí 

cenové kontrolní orgány z cenového vývoje na srovnatelných trzích, z potřeby dosažení 

přiměřeného zisku, z původní ceny a vývoje nákladů. [1] 

K cenové regulaci patří také sledování a kontrola cenové evidence a označování 

zboží cenami. Podle ZoC je prodávající povinen vést cenovou evidenci o prodejních 

cenách, a tu je povinen uchovávat tři roky po skončení platnosti cen zboží, či služeb. 

V případě prodeje zboží a služeb, je prodávající ze zákona povinen označit zboží platnou 

cenou v okamžiku prodeje nebo o této ceně na viditelném místě umístit informaci formou 

vývěsky, ceníku. 
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3 CENOVÁ KONTROLA 

Cenová kontrola zjišťuje, dodržování zákona o cenách a veškerých cenových 

předpisů. Cenová kontrola je vždy zahajována pouze na základě „POVĚŘENÍ“. Každé 

kontrolované období má samostatné pověření. Pověření je vystaveno ve trojím vyhotovení. 

Jednou převezme pověření kontrolovaný subjekt, jednou se pověření zakládá do spisu a 

jedno vyhotovení zůstává kontrolnímu pracovníkovi. 

Cenová kontrola se zahajuje pouze s osobou či osobami, oprávněnou 

za kontrolovaný subjekt jednat. Jedná se například s ředitelem, se statutárním zástupcem, 

majitelem, jednatelem atd.  Na pověření je nutno si nechat potvrdit statutárním zástupcem - 

zahájení prověrky. Pověření musí obsahovat datum, podpis oprávněné osoby a razítko 

kontrolovaného subjektu. 

Při zahájení cenové kontroly se ihned sepíše zápis o dokladech, které pracovník 

cenové kontroly požaduje předložit; o zjištěních, která se při zahájení zjistila, jaké doklady 

byly předloženy a zápis, který obě strany podepíší. Dále je nutné uvést den, kdo se 

zúčastnil za finanční ředitelství, za kontrolovaný subjekt, veškeré záležitosti, které se 

projednávaly, jaké jsou závěry, čím jsou doloženy, datum, kde se cenová kontrola zahájila 

a hodina jednání. Dále se stanovuje datum termínu, do kdy mají být dotazy zpracovány, 

forma zpracování (písemně), doložení doklady, atd. a způsob předání � Pracovník cenové 

kontroly při zahájení požaduje předložení posledního platného výpisu z obchodního 

rejstříku nebo zřizovací listinu. 

Prvotně je požadováno předložení  organizačního schématu kontrolovaného subjektu, 

výkaz zisků a ztrát, výroční zpráva nebo jiné údaje o kontrovaném subjektu, což je 

například zaměření, kompletní výrobní sortiment, počty pracovníků, středisek, provozů, 

závodů, poboček, struktura, všechny oblasti podnikání a účetnictví. Povinnost předložení 

dokladů ke kontrole vyplývá ze ZoC. 

V zákoně o státní kontrole, je uvedeno, že kontrola je oprávněna vstupovat 

do objektů, zařízení a provozů, na pozemky, nahlížet do účetních podkladů, požadovat 

vytvoření podmínek nezbytných pro výkon kontroly, požadovat informace a vysvětlení, 

hrozí-li nebezpečí, že prověřovaný materiál bude ztracen, zničen, zavlečen a vzít jej 

do úschovy; požadovat ve stanovených lhůtách originální doklady, seznamovat se s údaji 
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hospodářského a služebního tajemství, požadovat pravdivé a úplné informace 

o skutečnostech, jejich převzetí v odůvodněných případech písemně potvrdit, zachovávat 

hospodářské a služební tajemství a mlčenlivost o veškerých zjištěných skutečnostech, které 

by mohly vést k ohrožení oprávněných zájmů zúčastněných osob.[6] 

Za zahájení cenové kontroly se považuje den předložení pověření k provedení 

kontroly. Kontrola se vztahuje na ceny zboží prodávané v tuzemsku, z dovozu nebo 

pro vývoz. Den zjištění, je den, kdy byl vydán protokol či protokol měnící v části zjištěná 

porušení cenových předpisů - dodatek. V závěru cenové kontroly je pracovníkem cenové 

kontroly vypracován protokol.  

3.1 Protokol z provedené cenové kontroly 

Protokol se vypracovává ve trojím vyhotovení. Jedno vyhotovení si ponechává 

finanční ředitelství, jedno vyhotovení obdrží kontrolovaný subjekt a jedno vyhotovení 

zůstává kontrolnímu pracovníkovi. 

Titulní list protokolu obsahuje: 

� označení kontrolované osoby, podle výpisu z obchodního rejstříku, zakládací 

listiny, jméno a příjmení a trvalé bydliště fyzické osoby z registru plátců, 

� identifikační číslo - IČ – právnické osoby, datum narození – fyzické osoby, 

� zahájení podle příkazu ke kontrole, 

� znění kontrolovaného úkolu. 

Vlastní protokol má tři části: 

� úvod, 

� zjištěná porušení cenových předpisů, 

� závěr, dále eventuelně i kapitola ostatní zjištění, zjištění, která nejsou porušením 

cenových předpisů. 

 

1. Úvod  

- obsahuje charakteristiky kontrolovaného subjektu, zaměření kontroly, předmět  kontroly, 

položky podle regulačního výměru, kontrolované období, předpis, podle kterého se 

kontrola provádí, zákon, výměr, způsob regulace, celní sazebník, podíl kontrolovaných 

výrobků na celkovém objemu výroby, kontrolované období. [10] 
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2. Zjištěná porušení cenových předpisů  

- přesná citace předpisu a příslušného ustanovení zákona, a to v pořadí zákon, vyhláška, 

paragraf, odstavec, regulační výměr, jeho část, položka, citace, uvedeno porušení, které je 

doloženo příslušným podepsaným dokladem.  

- při posouzení zisku musí pracovník cenové kontroly přihlédnout a posoudit i jeho 

přiměřenost a obvyklost, tj. naplnění fondů, tam, kde jsou ze zákona povinné, investicím 

respektive splátkám investičních úvěrů s přihlédnutím k vlastním zdrojům, tj. odpisy a 

cizím zdrojům, tj. úvěry.  

- dohoda o ceně může být ústní i písemná. U nájemného a služeb spojených s bydlením 

pouze písemná. 

- k tomu aby pracovníci cenové kontroly mohli použít ustanovení paragrafu o zneužití 

postavení na trhu, musí být splněny dva předpoklady: 

� výhodnější postavení na relevantním trhu - ekonomické 

� zneužití výše uvedeného postavení k získání vyšší než obvyklé ceny.  

- okruh trhu je vymezen územím České republiky, zatím ne zahraniční trhy – cenový zákon 

reguluje ceny na tuzemském trhu. Je nutno vycházet z cenového vývoje na srovnatelných 

trzích v České republice, potřeby dosažení přiměřeného zisku, původní ceny. 

3. Závěr  

- obsahuje shrnutí zjištění, porušení zákona o cenách a  na základě tohoto porušení je 

uvedena sankce nebo vyčíslení neoprávněně získaného majetkového prospěchu..  

Protokol musí být vždy doložen přílohami prokazujícími zjištěná porušení, 

kalkulacemi, ceníky.[10] 

 

3.2 Zápis o projednání protokolu 

Zápis o projednání protokolu se předává současně s protokolem o cenové kontrole. 

Za kontrolovaný subjekt jej podepisuje osoba oprávněná za organizaci jednat, nesmí 

chybět podpisy všech zúčastněných, včetně pracovníků cenové kontroly, datum a razítko 

organizace. Originál protokolu a zápisu z projednání si ponechává jak pracovník cenové 

kontroly, tak i statutární orgán kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt svým 

podpisem stvrzuje, že protokol převzal, byl seznámen s obsahem, byl poučen o povinnosti 
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podat k protokolu písemné vyjádření. Odmítne-li kontrolovaný subjekt protokol převzít, 

zasílá se mu protokol včetně zápisu na doručenku nebo datovou schránkou, a to 

s poučením. Nepodá - li oprávněná osoba k protokolu písemné vyjádření do 15 dnů od jeho 

doručení, má se za to, že souhlasí s obsahem protokolu. Nesouhlasí-li subjekt 

s protokolem, podá námitky písemně do 15 dnů.[8]  

Po té pracovník cenové kontroly vždy vypracuje do 15 dnů dodatek k protokolu, kde 

věcně odpoví na každý bod námitky a tvrzení se musí vždy doložit, nejsou-li doložena 

k protokolu. Dnem, kdy se kontrolní orgán o porušení předpisů dozvěděl, je den předání 

protokolu, pokud se proti němu kontrolovaný subjekt neodvolal. 

Souhlasí-li kontrolovaný subjekt s protokolem, cenové řízení je ukončeno a následně 

jsou tři možnosti: 

� protokol je bez zjištění 

� nebo u protokolů se zjištěním pracovník cenové kontroly po uplynutí lhůty 

pro vyjádření kontrolovaného subjektu vůči protokolu zpracuje „Příkaz“ 

dle správního řízení. 

Proti příkazu je možno podat odpor do 8 dnů ode dne převzetí. Podá-li kontrolovaný 

subjekt proti příkazu odpor, je pokračováno ve správním řízení, předáním kompletního 

spisu úřední oprávněné osobě. Ta má zahájené správní řízení, vydá usnesení o lhůtách. 

Správní řízení je zahájené příkazem. Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí. Pokud je 

cenová kontrola ukončena protokolem nebo dodatkem k protokolu je předán spis úřední 

pověřené osobě, která povede správní řízení a v závěru bude připravovat rozhodnutí.  

Ustanovená úřední oprávněná osoba zpracuje: „Oznámení o zahájení správního 

řízení“. Správní řízení zahajuje osoba pověřená vedoucím oddělením cenové kontroly, 

o čemž je učiněn zápis do správního spisu. Úřední pověřená osoba zahájí správní řízení 

podle správního řádu – z moci úřední. Úřední oprávněná osoba vede celé správní řízení, 

podepisuje všechny doklady. Není oprávněna k vydání rozhodnutí, k vydání rozhodnutí je 

podle organizačního řádu oprávněn vedoucí organizace a v případě jeho nepřítomnosti 

zástupce.  

Kontrolní pracovník předá kompletní cenový spis označený jako příloha č. 1 a 

v přiložené tabulce vypíše jednotlivé části – pověření protokol, úřední pověřené osobě a 

případné dotazy musí úředně oprávněné osobě vysvětlit a doložit. Zahájení správního 
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řízení je zasíláno vždy na doručenku nebo do datové schránky a současně se zahájením 

správního řízení je zasílán i samostatný list – usnesení - o doplnění podkladů a lhůtách. 

Lhůta pro doplnění podkladů, důkazů, vyjádření účastníka řízení, lhůta pro vyjádření 

k podkladům, podávání podání a pro nahlížení do spisu před vydáním rozhodnutí. Je nutno 

vždy rozlišovat, zda při novém řízení dojde či nedojde k novému zjištění porušení 

cenových předpisů. 

Nepodá-li kontrolovaný subjekt po zahájení správního řízení k zjištění z cenové 

kontroly věcné připomínky, nepřijde-li nahlédnout do spisu, připraví se k vydání 

„Rozhodnutí“. [7] 

3.3 Rozhodnutí 

Rozhodnutí se vypracovává ve trojím vyhotovení, a to jedno vyhotovení obdrží 

kontrolovaný subjekt, jedno vyhotovení zůstává na finanční ředitelství, jedno vyhotovení 

zůstává pracovníkovi cenové kontroly. Vždy se odesílá na doručenku nebo datovou 

schránkou kontrolovanému subjektu s průvodním dopisem. Rozhodnutí podepisuje 

ředitelka či ředitel finančního ředitelství, v případě nepřítomnosti zástupce ředitelky, 

ředitele. Průvodní dopis podepisuje vedoucí oddělení cenové kontroly. Lhůta pro vydání 

rozhodnutí se řídí správním řádem.  

Rozhodnutí má tři části: výrok, odůvodnění, poučení. 

1) výrok - je obecný dle vzoru z Ministerstva financí, který vychází ze správního řádu. 

Odvod pokuty se provádí vždy na účet finančního úřadu místně příslušného, variabilním 

symbolem je identifikační číslo kontrolovaného subjektu, rodné číslo fyzické osoby. Název 

subjektu se uvádí pouze podle výpisu z obchodního rejstříku nebo zakládací listiny, 

u fyzických osob se vždy uvádí trvalé bydliště.  

2) odůvodnění - je specifikováno ze správního řádu. Mělo by svým obsahem být shodné 

s protokolem, popřípadě. 

Odůvodnění musí obsahovat: 

� zahájení správního řízení, dne  

� na základě protokolu,  dodatku protokolu ze dne  
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� citace konkrétní povinnosti uložené právním předpisem, nestačí jen označení 

předpisu, vždy se musí uvádět jeho doslovná citace – zákon, vyhláška, regulační 

předpis, specielní vyhláška, metodické stanovisko atd. 

� dále jsou uvedeny konkrétní případy porušení cenových předpisů a čím jsou 

doloženy. 

Při velkém rozsahu nedostatků je možno uvést je v příloze rozhodnutí a pak je nutno 

napsat, že příloha je nedílnou součástí rozhodnutí. Přílohy musí být přiloženy u všech 

doručených rozhodnutí. 

V rozhodnutí se musí reagovat na všechny připomínky a návrhy kontrolovaného 

subjektu, je nutno uvádět, kdy jsou připomínky nesprávné a z jakého důvodu, mylné, 

vyvrácené, předstírané, nerozhodné. Vždy musí být jasně a srozumitelně vystižena 

podstata věci. Je-li ukládána pokuta z více důvodů nebo let, je ve výroku uvedena jednou 

částkou. V odůvodnění je nutno částku rozepsat dle jednotlivých ustanovení zákona 

o cenách. 

Pokuta je ukládána ve správním řízení rozhodnutím ve výši: 

� neoprávněně získaného majetkového prospěchu - vyčíslení pokud je vyčíslená 

hodnota vyšší než 1 mil. Kč. Pokud se jedná o jeden výrobek s věcně 

usměrňovanou cenou, je nutné přihlédnout k nesprávně vyšším i nesprávně nižším 

cenám vstupů. 

� výše pokuty je podmíněna mírou zavinění, rozsahu poškození kupujících, délkou 

trvání protiprávního jednání.  

� pokuta je vyčíslena pouze ze zaplacených dodávek, připsaných na účet, den 

doručení  poštou, den převzetí. 

     

 3) poučení - musí obsahovat údaj o tom, zda je rozhodnutí konečné, zda se proti němu lze        

odvolat a kde a v jaké lhůtě. [7] 

Pokuta musí být rozhodnutím uložena od zahájení správního řízení podle správního 

řádu do 30 dnů, v případě ústního jednání nebo místního šetření, k dožádání a ve zvlášť 

složitých případech nejdéle do 60 dnů. Dále je nutno dodržet lhůty podle zákona o cenách - 

pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy se o porušení cenových předpisů kontrolní orgán 

dozvěděl, nejpozději do 3 let ode dne, kdy k porušení cenových předpisů došlo.[5]  
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Dle správního řádu, chyby v psaní, počtech a jiné zřejmé nesprávnosti v rozhodnutí 

správní orgán kdykoliv i  bez návrhu opraví a vyrozumí o tom účastníky řízení. [7]  

Součástí rozhodnutí je i úhrada nákladů řízení.. Paušální částka stanovená zvláštním 

předpisem vyhlášky č. 520/2004  je podle: 

� odst. 1   minimálně 1 000,- Kč 

� odst. 2 ve zvlášť složitých případech a při přibrání soudního znalce se zvyšuje  o    

1 500,- Kč, při přibrání více soudních znalců až o 6 000,- Kč. 

Vymáhat se musí vždy, snížit se může na požádání z důvodu sociální situace 

povinného nebo důvodů hodných zvláštního zřetele, nelze ji však zcela odpustit. [7] 

Nepodá-li účastník řízení v zákonné lhůtě 15 dnů proti rozhodnutí odvolání, nabývá  

rozhodnutí právní moci a rozhodnutí je vykonatelné. Uložená povinnost musí být ve lhůtě 

stanovené v rozhodnutí  splněna.  V každé věci musí být založen spis, který obsahuje 

všechny písemnosti související s projednávaným případem. Rozhodnutí se vybaví 

doložkou právní moci  a spolu s avisem je postoupeno finančnímu úřadu k vymáhání.      

Na požádání subjektu lze doložkou vybavit i rozhodnutí kontrolovaného subjektu. 

Zkompletuje se celý spis, doplní se všechny originály dokladů a předá se k archivaci        

do spisovny. 

V případě, že se kontrolovaný subjekt řádně a ve lhůtě odvolá, může rozhodnutí 

správní orgán sám zrušit nebo úřední pověřená osoba zpracuje k odvolání vyjádření. 

Vyjádření k odvolání musí být ke všem bodům námitek odvolání, nejprve se konstatuje, 

zda  bylo odvolání v řádné lhůtě.  

K postoupení odvolání: 

� je přiložen protokol,  dodatek, zápis z projednání a všechny doklady dokládající 

zjištěná porušení cenových předpisů 

� odvolání kontrolovaného subjektu 

� rozhodnutí  

Do 30 dnů nalézací orgán odešle veškerou dokumentaci a spis na  Ministerstvo financí. 

Odvolání má odkladný účinek. 

Pokud vrátí odvolací orgán prvoinstančnímu orgánu rozhodnutí k novému řízení, je 

prvoinstanční orgán právním názorem odvolacího orgánu vázán. Lhůta pro nové 

rozhodnutí se řídí zákonem o cenách, může využít podkladů pro původní rozhodnutí, 
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po došetření se vydává dodatek protokolu, správní řízení nadále běží, opětovně se 

nezahajuje a vydává se nové rozhodnutí ve věci porušení zákona.[10]  
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4 PŘÍKLAD APLIKACE CENOVÉ KONTROLY Z PRAXE 

Nejrozšířenější formou cenové regulace je regulace věcně usměrněných cen. Tento 

způsob regulace byl proto do bakalářské práce vybrán jako vzorový i pro následující 

případovou studii.  Kontrola byla provedena cenovým kontrolním orgánem, finančním 

ředitelstvím. Účastník cenového řízení byl pro účely této práce anonymizován. 

V případové studii je uváděn  jako ,,kontrolovaný subjekt“. 

Podle cenových předpisů lze do věcně usměrněných cen lze promítnout pouze 

ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží  doložené v účetnictví,  

přiměřený zisk a  daň podle příslušných  daňových  zákonů. 

Za ekonomicky oprávněné náklady nelze uznat zejména: 

• penále, poplatky z prodlení, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související 

s investiční výstavbou, 

• zaviněná manka, 

• škody na majetku a náklady spojené s jejich odstraňováním (kromě škod způsobených 

živelními pohromami), včetně snížení cen nevyužitelných zásob a fyzické likvidace zásob, 

náhrady škod a odškodnění, 

• veškeré odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, 

• pokuty, poplatky z prodlení, úroky z prodlení, penále, popř. jiná plnění, za nedodržení 

povinností podle smluv a předpisů (včetně ekologických), 

• nevyužité provozní náklady spojené s přípravou a zabezpečením investiční výstavby 

(zmařené investice), 

• náklady na zastavenou přípravu a záběh výroby a na zastavený výzkum a vývoj, 

• přirážky k poplatkům placeným za znečištění ovzduší, popř. další platby sankční povahy 

(např. za škody způsobené na zemědělských půdách), 

• platby za promlčené dluhy, 

• opakovaně zahrnované náklady, které již byly uhrazeny, 

• odpisy vyšší než odpovídá skutečně uplatněným odpisům podle jiného právního předpisu 

• důchodové připojištění zaměstnanců hrazené zaměstnavatelem nad limit stanovený jiným 

právním předpisem 
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• odpisy majetku nabytého bezúplatným převodem s výjimkou majetku převedeného      

podle zákona č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

• výdaje na reprezentaci, 

• cestovné vyplácené nad rámec jiného právního předpisu, 

• peněžité vyrovnání (např. odstupné) nad rámec povinností stanovené jiným právním 

předpisem, 

• platby pojistného za pojištění škod způsobených statutárními orgány právnických osob, 

• odvod do státního rozpočtu při neplnění stanoveného podílu zdravotně postižených        

na celkovém počtu zaměstnanců , 

• příspěvky na závodní stravování v cizích zařízeních nad 55 % ceny jídel, 

• náklady na splátky leasingové společnosti za věci, které byly dříve ve vlastnictví nájemce 

a byly následně prodány leasingové společnosti a pronajaty nájemcem (zpětný leasing), 

• zvýšení cen vstupů, které v době zpracování kalkulace věcně usměrňované ceny nebyly 

spotřebovávány, 

• náklady spojené s dlouhodobě nevyužitým majetkem, 

•odpisy promlčených a nedobytných pohledávek bez ohledu na jejich daňovou uznatelnost, 

• náklady vynaložené formou sponzorování sportovních a kulturních akcí. [10] 

 

Přiměřeným ziskem je zejména zisk spojený s výrobou a prodejem zboží 

podléhajícího věcnému usměrňování cen určený na pořízení hmotného a nehmotného 

majetku a pozemků, na zvýšení základního kapitálu, na tvorbu fondů, jejichž tvorba a 

naplňování je uloženo jinými právními předpisy – výměr Ministerstva financí. 

Jestliže kontrolované subjekty vykonávají více činností, které jsou činnostmi 

regulovanými a neregulovanými, pak pro účely tvorby věcně usměrněných cen musí 

náklady spojené s jednotlivými činnostmi být poměrově rozděleny. Způsob poměrového 

rozdělení je na úvaze kontrolovaného subjektu a vychází z konkrétní situace. Použitý může 

být poměr mezd, užívané plochy jednotlivých činností, čas výkonů jednotlivých činností a 

podobně. 
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4.1 Případová studie 

Cenová kontrola byla zaměřena na ceny výkonů stanic měření emisí. Kontrolou byla 

prověřována tvorba věcně usměrňovaných cen ve smyslu zákona o cenách, regulačního 

výměru a dále vedení cenové evidence. Kontrola byla zahájena předáním pověření 

k vykonání cenové kontroly osobě oprávněné jednat jménem oprávněného subjektu 

Cenovou kontrolou bylo požadováno předložení kalkulací a veškeré evidence 

související s výpočtem kalkulací a cen výkonu měření emisí - ceníky. Ke kontrole byly 

doloženy kontrolovaným subjektem:  

� Výpis z obchodního rejstříku 

� Výkaz zisku a ztrát kontrolovaného subjektu  za období 01-12/2005 

� Výkaz zisku s ztrát  kontrolovaného subjektu za období 01-12/2004 

� Ceník společnosti  

� Faktury přijaté rok 2004, 2005 

� Faktury vydané rok 2004, 2005 

� Počty provedených kontrol rozdělená na benzín a naftu. 

� Kalkulace roku 2005, 2006 

� Výpočty kalkulací 

Kontrolou  předložených dokladů bylo zjištěno, že kontrolovaný subjekt nedodržel 

závazný postup při tvorbě věcně usměrňované ceny  nebo při její kalkulaci, a to tím, že 

zahrnul do ceny  ekonomicky neoprávněné náklady. 

Ve výkazu zisku a ztrát kontrolovaného subjektu je pod jedním střediskem 

vykazováno více vykonávaných činností. Položky nákladů, které byly zahrnuty při tvorbě 

kalkulace do cen  za službu provedení emisí, nebyly  na jednotlivé části činností rozděleny. 

V průběhu cenové kontroly bylo kontrolovaným subjektem uvedeno rozdělení 

jednotlivých činností pro jednotlivé roky. V roce 2004 u činnosti emise činil poměr 

rozdělení nákladů k celému středisku 53,15 % pro emise - regulovaná položka a ostatní 

činnost 46,85% - neregulovaná, v roce 2005 bylo rozdělení 67,75 % emise a 32,25 % 

ostatní činnost. 

Cenová kontrola posoudila předloženou cenovou kalkulaci a zjistila, že: 

1) u rozdělení odpisů byla chybně vypočtena jednotka na m2 plochy. K výpočtu 

na jednici byly kontrolovaným subjektem použity metry čtverečné a výsledně byla  
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nadále tato položka členěna dle odpracovaných hodin na kontroly benzínových motorů 

a naftových motorů (tabulka 1). 

 

tabulka 1 - zobrazení rozdílů zjištěných cenovou kontrolou 

  dle kontrolovaného 
subjektu 

dle pracovníka 
cenové kontroly 

Odpisy střediska  27.228 27228 

Celková plocha 
střediska pneuservis 

586 m2 586 m2 

Celková plocha 
střediska emise 

189,33m2 189,33m2 

Odpisy/m2 47,94Kč/m2 46,46Kč/m2 

Celkový počet 
odpracovaných 
hodin střediska 

4959,75hod. 4959,75hod. 

Procentuelní 
rozdělení kontrol – 
benzín 

0,75% 0,75% 

Procentuelní 
rozdělení kontrol-
nafta 

2% 2% 

Jednotková cena 
benzín 

1,37Kč 
� � � � � �

Jednotková cena 
nafta 

3,66Kč 
� � � � � �

 

Tato chyba se opakovala i v roce 2006. 

Benzinové motory dle kontrolovaného subjektu…………….1,34 Kč 

Benzinové motory dle kontroly……………  ……………….1,30 Kč 

Naftové motory dle kontrolovaného subjektu……………….3,58 Kč 

Naftové motory dle kontroly……………………..………….3,46 Kč 

2) u režijních nákladů (voda, energie, plyn) použil k výpočtu kontrolovaný subjekt jinou 

jednici než u odpisů. Správně musí být při výpočtu ve všech případech použit stejný 

způsob klíčování. Celková částka režijních nákladů v roce 2005 byla předložena 
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kontrolovaným subjektem ve výši 2.777.003,57Kč a 1.337.581,83 Kč ostraha objektu. 

Kontrolovaný subjekt k výpočtu na jednici použil procentuelní rozdělení, nikoli plochu 

(m2), tak jak je tomu u položky 1 - odpisy.  

3) u správní režie a jejího rozdělení se jedná o stejnou chybu jako v předchozím případě. 

Kontrolovaný subjekt k výpočtu na jednici použil poměr ke mzdám, nikoli plocha provozu 

emisí, opětovně se jednalo o odlišný výpočet, než který byl použit v oddíle 2 a) i b).  

4) plánovaný zisk společnosti - v kalkulaci pro rok 2005 plánovaný zisk na jednici 

u benzinových motorů činil 33,97 Kč a u naftových motorů – 49,46 Kč, tj. je plánovaná 

ztráta. V kalkulaci pro rok 2006  plánovaný zisk na jednici u benzinových motorů činil 

34,39 Kč a u naftových motorů – 48,35 Kč, tj. je plánovaná ztráta. Z výkazu zisku a ztrát 

střediska roku 2005, 2006 vyplývá, že ke ztrátě nedošlo, naopak v roce 2004 byl 

společností vytvořen zisk ve výši 160 163,37 Kč a v roce 2005 částka 376 033,43 Kč.  

Kontrolovaný subjekt na základě všech výše zjištěných skutečností nedodržel 

závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci. Chybnou tvorbou kalkulace cen 

emisí došlo k zahrnutí ekonomicky neoprávněných nákladů do cen uplatněných v roce 

2005 a 2006. 

Výše uvedená porušení cenových předpisů, zjištěné cenovou kontrolou, byla uvedena 

v protokole o kontrole, který se podle zákona o státní kontrole vypracovává na závěr každé 

státní kontroly.  

V závěru protokolu bylo uvedeno poučení o možnosti podat nesouhlasné vyjádření 

ke zjištění uvedených v protokole o cenové kontrole. Protokol byl projednán s osobou 

oprávněnou jednat za kontrolovaný subjekt – jednatel společnosti. Jednatel společnosti 

protokol převzal, se zjištěním souhlasil a na místě se vzdal lhůty na vyjádření.  

Protože zjištění cenové kontroly bylo spolehlivě prokázáno, účastník řízení s ním 

souhlasil, finanční ředitelství jako správní orgán přistoupilo k uložení pokuty 

ve zjednodušeném správním řízení. V příkazním řízení, tj. bez nařízeného jednání, byla 

kontrolovanému subjektu uložena pokuta ve výši 50.000,--Kč. Proti rozhodnutí se 

kontrolovaný subjekt neodvolal, a proto rozhodnutí nabylo po řádném uplynutí lhůty 

právní moci. 
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Za zjištěná porušení cenových předpisů je cenový kontrolní orgán povinen vždy 

uložit sankci-pokutu. Výše pokuty je ukládána s přihlédnutím k míře zavinění, době trvání 

protiprávního jednání a výši ekonomicky neoprávněného prospěchu.  

Pokud zjištěný neoprávněný získaný majetkový prospěch nepřesáhne jeden milion 

korun, je možno uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. V uváděném případě nebyl 

ekonomicky neoprávněný prospěch vyčíslen. U kontrolovaného subjektu bylo porušení 

cenových předpisů zjištěno poprvé a účastník řízení se zjištěním souhlasil. Protože pokuta 

je ukládána proto, aby došlo k nápravě stavu, považoval správní orgán pokutu uloženou 

ve správním řízení při dolní hranici za dostatečnou.      
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5 PŘÍNOSY CENOVÉ KONTROLY 

V tržní ekonomice je cenová regulace přípustná pouze v mimořádných tržních 

případech, kdy nefungují tržní mechanismy. Regulovaná cena má za úkol stanovit cenu 

v takové výši, jaká by byla stanovena na soutěžním trhu. V každé ekonomice budou vždy 

existovat určitá odvětví, kde konkurence více soutěžitelů nikdy nevznikne. Jako příklad lze 

uvést distribuční energetické sítě, vodárny, veřejná doprava. V těchto a podobných 

případech by budování více sítí vedle sebe bylo ekonomicky neefektivní a proto i 

společensky nežádoucí. Pro tyto činnosti bude tedy vždy nutné stanovit ceny úřední cestou 

a takto stanovené ceny následně kontrolovat. Při vyhodnocení přínosů cenových kontrol 

bylo vycházeno z výsledků roku 2008, při kterých bylo provedeno celkem 330 kontrolních 

akcí (obrázek 2). Ve správním řízení byla za porušení cenových předpisů vydána 164 

rozhodnutí o uložení pokut v celkové výši 22 232 tis. Kč (viz obrázek 3). 

666

311

588

268

814

346

736

325

745

323

618

311

484

212

437

261

330

164

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Počet kontrol

Počet rozhodnutí

 

obrázek 2 - graf 1 - přehled provedených cenových kontrol a vydaných cenových rozhodnutí FŘ 
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obrázek 3 - graf 2 - výše uložených pokut (v tis. Kč) 
Zdroj: Ministerstva financí 

 

Celkově lze tedy konstatovat, že výsledky činnosti cenových kontrol na finančních 

ředitelstvích zcela jednoznačně prokazují odůvodněnost výkonu cenové kontroly a nutnost 

dalšího jejího pokračování. 

Výsledky kontrolní činností nadále potvrzují nedostatečné respektování cenových 

předpisů ze strany značné části kontrolovaných podnikatelských subjektů. Toto dokazují 

souhrnné výsledky, kdy z celkem 365 provedených kontrolních akcí bylo v 162 případech 

zjištěno porušení cenových předpisů, což představuje cca 44%. 

V některých oblastech bylo zjištěno porušení cenových předpisů ve více než 50% 

provedených kontrolních akcí. Jednalo se o stanice technických kontrol – 82%, komunální 

odpad – 77%, voda pitná dodaná a odvedená – 64%, autobusová doprava – 57% a měření 

emisí – 56%.  

Do mechanismů tržní ekonomiky je zavedení cenové regulace zásahem významného 

charakteru. Rozhodnutí o jejím zavedení by mělo vycházet výhradně z ekonomických 

důvodů. Takové rozhodnutí by nemělo být rozhodnutím politickým. Náležet by mělo 

k tomu kompetentním orgánům.  
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Cenovou regulací se zabývá v první řadě Ministerstvo financí, které se tak stává 

průřezovým cenovým orgánem. Vedle něj podle kompetenčního zákona působí další 

cenové orgány, kterými jsou Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Úřad 

pro regulaci léků,  energetický úřad, Celní úřad Kolín, kraje a obce. Finanční ředitelství a 

státní energetická inspekce vystupují jako kontrolní cenové orgány.  

Cenové kontrolní orgány provádějí dozorovou činnost jednak nad cenami 

regulovaných titulů, vedením cenové evidence, popřípadě informování o cenách konečným 

spotřebitelům, zároveň kontrolují zneužití postavení prodávajícího nebo kupujícího 

při sjednávání cen na trhu, kde je omezena konkurence.  

Při tom se vychází z platné legislativy. V roce 1990 byl přijat ZoC, který byl účinný 

od počátku roku 1991. Od tohoto období určoval právní rámec nové cenové politiky.  ZoC, 

který je v oblasti cen zákonem specielním, určuje pravidla a postup k provádění cenových 

kontrol. Zákonem obecným pro postup cenových kontrol je pak zákon o státní kontrole a 

správní řád. Posláním cenové kontroly je dohlížet na dodržování cenových předpisů 

účastníky trhu. Cenovou kontrolou se zabývají především finanční ředitelství. V roce 2000 

bylo provedeno 666 kontrol, v roce 2008 to bylo 330 kontrol. Přestože je prováděno méně 

kontrol, v polovině provedených kontrol je zjištěno porušení cenových předpisů, za které 

jsou uloženy pokuty, jejichž výše naopak vzrůstá. Na významu získávají především cenové 

kontroly zaměřené na zneužití postavení na trhu mezi prodávajícím a kupujícím. Lze 

předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat a cenová regulace, cenové kontroly 

budou mít své opodstatnění i nadále.  

5.1 Návrhy na změny v legislativě 

1) Veškeré předpisy a především zákon o cenách neupravoval ani nespecifikoval 

stav, situaci, kdy k dohodě o ceně mezi kupujícím a prodávajícím nedojde, prodávající 

dodá zboží a fakturační cena je vyšší než kupující předpokládal. Kupující dodané zboží již 

přijal na sklad a po té spotřeboval, avšak fakturační cenu neuznal a za dodání zboží uhradil 

cenu nižší, než jaká byla prodávajícím fakturována. Problém nastává v posouzení, zda-li 

cena byla uplatněna. Může nastat pohled, kdy se fakturovaná cena bude považovat za cenu, 

kdy byl porušen zákon o cenách, avšak pokud by se vzala na zřetel cen, která byla 

uhrazena, k porušení cenových předpisů prodávajícím by nedošlo. Prodávající má ve svém 

účetnictví zaúčtovánu cenu fakturovanou a odvedl z ní DPH. Z problémového případu je 
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patrno, že kupující ve svém účetnictví zaúčtoval cenu nižší, a tu také uhradil. K dohodě 

o ceně nedošlo, a tudíž smlouva není platná. Transakce však proběhla, a to tím, že zboží 

bylo dodáno kupujícímu. Změna zákona by měla nastat v ustanovení, kdy by se 

považovalo porušení cenových předpisů, již zaúčtováním fakturované ceny, a to i přestože 

cena zaplacena nebyla, nebo byla zaplacena nižší. 

2) V současné době se v cenové kontrole jeví jako problematické předkládání 

dodatečně vyhotovovaných podkladů pro cenovou kontrolu ze strany kontrolovaných 

subjektů. Platná legislativa neukládá povinnost vést samostatnou evidenci cenových 

kalkulací, za které při tom považuje takový výpočet ceny, který prokazuje dodržení 

cenových předpisů. V průběhu prováděných cenových kontrol nastává případ, kdy jsou 

dodatečně vyhotovovány kalkulace opravené podle průběžných kontrolních zjištění, která 

jsou vydávána za ta správná. Původně předložené kalkulace jsou označovány za pouhé 

podklady nebo koncepty pro konečné kalkulace. Na rozdíl od daňové kontroly, která 

vychází ze zákona o účetnictví, jež stanoví náležitosti daňových dokladů – značení 

číselnými řadami, cenové předpisy takovou povinnost označení kalkulací nestanoví. Tento 

nedostatek v legislativě je některými kontrolovanými subjekty zneužíván. Návrhem 

pro odstranění této problematiky je zavedení zákonné povinnosti ve vedení cenové 

evidence takovým způsobem, který by nedovolil dodatečné zpracování kalkulací. 

Postačovalo by zákonným způsobem zmocnit cenový kontrolní orgán k tomu, aby mohl 

stanovit kontrolovanému subjektu lhůtu, po jejímž uplynutí již k předkládaným podkladům 

nebude muset být přihlíženo.         
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6 ZÁVĚR 

Do hospodářské politiky státu patří bezesporu i dozorová činnost v oblasti cen. Ceny 

a jejich výše se významným způsobem projevují v životě všech občanů a firem. 

Nepřiměřeně vysoké ceny snižují disponibilní důchod obyvatelstva a zatěžují firmy 

na vstupních nákladech. Nízké prodejní ceny naopak nezaručují firmám návratnost 

vloženého kapitálu a mohou vést k až k jejich likvidaci. Z tohoto pohledu je dozorová 

činnost státu nezastupitelná. Speciální zákon o kompetencích určuje působnost konkrétních 

státních institucí k výkonu cenové regulace a kontrole. Průřezovým a nejdůležitějším 

orgánem je Ministerstvo financí, které je zodpovědné za tvorbu cenových předpisů. 

Nejdůležitějším cenovým předpisem je zákon o cenách, který stanoví formy cenové 

regulace. V současné době, kdy Česká republika je součástí evropského hospodářského 

prostoru a česká legislativa musí být konformní s legislativou unijní, je za nejmírnější a 

tudíž nejpřijatelnější formu cenové regulace považována regulace věcným usměrněním.  

Tímto usměrněním se zabývá i případová studie uvedená v bakalářské práci. Věcné 

usměrňování cen spočívá ve stanovení podmínek pro sjednání cen. Tyto podmínky stanoví 

kompetentní cenové orgány. K podmínkám patří maximální rozsah zvýšení ceny zboží 

ve vymezeném období, maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen 

určených vstupů pro dané období, nebo závazný postup při tvorbě ceny. Způsob regulace 

věcným usměrněním platí pro všechny prodávající určeného druhu zboží. Jeho seznam je 

vydáván prováděcím předpisem – cenovým věstníkem. Prodávající zboží podléhajícího 

regulaci věcným usměrněním jsou povinni k uplatňovaným cenám zpracovávat cenové 

kalkulace a po dobu tří let od skončení platnosti ceny je uchovávat. Naopak za nejtvrdší 

formu regulace lze považovat pevné stanovení ceny. Použitá je v případě tabákových 

výrobků.  

Podmínky dodržování cenové regulace prodávajícími či kupujícími kontrolují cenové 

kontrolní orgány, v čele s finančními ředitelstvími. Posláním cenové kontroly je dohlížet 

na dodržování cenových předpisů. Od roku 1991, od kdy je zákon o cenách účinný, má 

počet provedených kontrol klesající trend. Přesto za zjištěná porušení cenových předpisů 

roste objem uložených pokut, a to zejména za zneužití postavení na trhu. Vzhledem 

k uvolňování cenové regulace lze předpokládat, že tento trend bude i nadále pokračovat a 

cenová regulace a její kontrola bude mít zejména v této podobě své opodstatnění.
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