
Návrh

Zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 526/1990 Sb., o  cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb.,  zákona č. 151/1997 
Sb.,  zákona č.  29/2000 Sb.,  zákona č. 141/2001 Sb.,  zákona č. 276/2002 Sb., zákona 
č.124/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb.,   zákona č. 484/2004 Sb. a zákona č.  217/2005 Sb.,  
zákona č.  377/2005 Sb., zákona č.   230/2006 Sb., zákona č.  261/2007 Sb., zákona č.  
183/2008 Sb. a zákona č. 403/2009 Sb. se mění takto:
 

1. V § 2  se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který  zní:
„5. Prodávající ve výhodnějším hospodářském postavení (var. ve významném 
ekonomickém postavení podle § x zákona o ochraně hospodářské soutěže) nesmí nabízet, 
sjednat nebo požadovat za  zboží, které prodává ve stejném stavu, jak jej nakoupil od 
dodavatele, cenu nižší, než byla jeho nákupní cena, pokud tento zákon nestanoví jinak.“. 
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.

2. V § 2  odst. 8  se doplňuje písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 7a)  zní:
„c) nákupní cenu podle odstavce 5   považuje cena za jednotku zboží, uvedená na faktuře 
nebo jiném dokladu vyhotoveném v souvislosti s prodejem zboží, včetně příslušných daní 
podle jiných právních předpisů   a odpovídající sjednaným určeným podmínkám podle § 2 
odstavce 1, která již nebude dodatečně snížena o jakékoliv finanční nebo jiné příjmy ve 
prospěch odběratele poskytnuté dodavatelem.“.
Poznámka pod čarou č.  7a zní: 
„Např. zákon č.235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 353/2003 Sb.“.

3. Za § 2 se vkládá § 2a, který zní:

„§ 2a

Postup podle § 2 odst. 5 se nepoužije, jestliže se jedná o snížení ceny oproti nákupní ceně 
z důvodu
a) podpory prodeje zboží prokazatelně nově uváděného na trh a  to nejdéle po období 30 

(var. 60) dnů od jeho uvedení na trh,
b) doprodeje zásob v případě ukončení nebo změny obchodní činnosti prodávajícího.
c) výprodeje poškozených skladových zásob nebo zboží, které je ohroženo rychlou 

zkázou,
d) snížení nákupní ceny u nově pořizovaného zboží stejného provedení,
e) sezónního výprodeje po dobu nejdéle 30 dnů.“.

4. V § 16 odst. 1 písm. h se slovo „nebo“ zrušuje.

5. V § 16 odst. 1 písm. i) se na konci textu doplňuje   slovo „nebo“.

6. V § 16 se na konci textu odstavce 1 tečka  nahrazuje čárkou a   doplňuje se písmeno j), 
které zní:

„j) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu, která není v souladu s cenou podle § 2 odst.5.“.


