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Právní nález ve věci
K některým otázkám
souvisejícím se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvod
Ústavu práva a právní vědy (dále jen „Ústav“) byla dne 8. 1. 2007 doručena žádost,
v níž žadatel požádal o dále specifikovaný výklad zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“).
Žadatel ve své žádosti požádal o odpovědi na následující otázky (citace):
1. Jaké jiné zboží, stejného užití, které je regulováno jako je taxislužba, existuje?
2. Na které ceny uvedené v § 5 zákona o cenách č. 526/1990 Sb. se vztahuje
ustanovení § 2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, vztahuje? Na
odstavec dvě, tři nebo čtyři? Jinak řečeno, kdo je oprávněn navýšit si cenu
(pravděpodobně regulovanou) v souladu s § 2 uvedené prováděcí vyhlášky? (konec
citace).
II. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb. ze dne 27. listopadu 1990, o cenách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZoC“), se vztahuje na uplatňování, regulaci a kontrolu cen1 výrobků,
výkonů, prací a služeb (v ZoC dále souhrnně označováno jako zboží) pro tuzemský trh,
včetně cen zboží z dovozu a cen zboží určeného pro vývoz [§ 1 odst. 1 ZoC], přičemž postup
podle ZoC platí i pro převody práv, jakož i pro převody a přechody vlastnictví k
nemovitostem včetně užívacích práv k nemovitostem [§ 1 odst. 3 ZoC]. ZoC dále vymezuje
práva a povinnosti právnických a fyzických osob, ústředních orgánů státní správy (tzv.
1

Cenou se rozumí peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží podle § 2 až 13 ZoC nebo zjištěná podle
zvláštního předpisu (např. zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů /zákon o
oceňování majetku/) k jiným účelům než k prodeji [§ 1 odst. 2 písm. a) a b) ZoC].
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cennové orgány)2 při uplatňování, regulaci a kontrole cen [§ 1 odst. 5 ZoC]. Zvláštní právní
předpisy (např. zákon č. 265/1991 Sb., ze dne 18. června 1991, o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů) pak určují, které další orgány (tzv.
místní orgány) jsou oprávněny regulovat ceny způsobem stanoveným ZoC [§ 1 odst. 8 ZoC].
Konečně (pokud jde o věcnou působnost ZoC), pak zde traktovaný zákon ze své věcné
působnosti explicitně vyjímá odměny, úhrady, poplatky, náhrady škod a nákladů a úroky,
upravené zvláštními předpisy [§ 1 odst. 4 ZoC].
Vzhledem k tomu, že položené otázky se vztahují k otázkám regulace cen, zaměříme
se nadále na část II ZoC, kde je tato materie výslovně normována, zejména pak na ustanovení
§ 5 ZoC. Regulace cen je ZoC legálně definována jako stanovení nebo přímé usměrňování
výše cen cenovými orgány a místními orgány [§ 3 odst. 1 ZoC]. Rozhodnutí cenových
orgánů a místních orgánů o regulaci cen jsou závazná pro okruh adresátů, který je v tom či
onom regulačním rozhodnutí vymezen [§ 3 odst. 2 ZoC].
Stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými orgány a místními orgány regulace cen probíhá pomocí:
a) úředně stanovených cen;
b) věcného usměrňování cen (tj. usměrňování vývoje cen v návaznosti na věcné
podmínky);
c) časově usměrňovaných cen (tj. usměrňování cenových pohybů v čase);
d) cenového moratoria [§ 4 odst. 1 písm. a) až d) ZoC],
přičemž takto shora vyjmenované způsoby regulace cen lze účelně spojovat [§ 4 odst.
2 ZoC].
V této části opět předmět tohoto odborného posouzení zúžíme, a to proto, že otázky
žadatele se vztahují toliko k materii regulace cen pomocí úředně stanovených cen. Cenová
regulace úředním stanovením cen je pak specielně normována v ustanovení § 5 ZoC, které je
rubrikováno jako Úředně stanovené ceny.
Úředně stanovenými cenami pak ZoC [viz § 5 odst. 1] taxativně míní ceny určeného
druhu zboží stanovené jako:
a) maximální (což je cena, kterou není přípustné překročit [§ 5 odst. 2 ZoC]);
b) pevné (což je cena, kterou není přípustné změnit [§ 5 odst. 3 ZoC]) nebo
c) minimální (což je cena, kterou není přípustné snížit [§ 5 odst. 4 ZoC]).
Již shora částečně citované ustanovení § 5 odstavec 7 ZoC dále normuje, že:
a) úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží stanovené cenovými
orgány jako maximální, pevné nebo minimální
2

Ústřední orgány státní správy oprávněné k regulaci cen (podle dikce ZoC jde o tzv. cenové orgány) jsou
pak určeny zvláštními předpisy [§ 1 odst. 7 ZoC]. Cenové orgány, jsou pak kompetentní, 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, usměrnit tvorbu cen podle ZoC (tzv.
regulace cen) [§ 1 odst. 6 ZoC].
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b) úředně stanovené ceny jsou ceny určeného druhu zboží stanovené místními orgány
jako maximální.
Platí tedy, že k stanovení maximálních, pevných a minimálních cen jsou
kompetentní cenové orgány, tedy ony ústřední orgány státní správy určené v ustanovení
§ 1 odst. 7 ZoC; tzv. místní orgány ve smyslu ustanovení § 1 odst. 8 ZoC jsou pak
kompetentní k stanovení toliko cen maximálních.
K cenové regulaci pomocí stanovení maximálních, pevných nebo minimálních cen
dále platí, že tyto jsou závazné3 pro všechny prodávající i kupující určeného druhu zboží,
přičemž jejich uplatnění mohou cenové orgány (v případě cen maximálních, pevných či
minimálních) nebo místní orgány (toliko v případě cen maximálních) omezit dalšími
věcnými, popřípadě časovými podmínkami. Cenové orgány (tedy nikoliv místní orgány) též
mohou stanovit u stejného zboží souběžně maximální i minimální cenu [§ 5 odst. 5 ZoC].
III. Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 580/1990 Sb. Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České
republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 22. prosince 1990, kterou se
provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VoC“), byla
vydána podle dnes již zrušeného zmocňovacího ustanovení § 20 odst. 1 ZoC. Pro zde
podávanou materii je pak klíčovým ustanovení § 2 VoC, které provádí ustanovení § 5 a 6
ZoC.
Právě citované ustanovení ZoC totiž normuje podmínky, za nichž:
a) lze, pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s maximální nebo pevnou
úředně stanovenou cenou liší pouze některými určenými podmínkami, sjednat vyšší
cenu;
b) je nutno, pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s maximální nebo pevnou
úředně stanovenou cenou liší pouze některými určenými podmínkami, sjednat nižší
cenu;
c) lze, pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s minimální úředně stanovenou
cenou liší pouze některými určenými podmínkami, sjednat nižší cenu;
d) je nutno, pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s minimální úředně
stanovenou cenou liší pouze některými určenými podmínkami, sjednat vyšší cenu.
Přičemž právě uvedená dispozice platí zejména, jde-li o odlišné určené podmínky
jakými jsou jednotka množství, jakost (třída, volba), obal, skladování a dopravní parita [§ 2
odst. 3 VoC].
Dotazuje-li se tedy žadatel, na které ceny uvedené v § 5 ZoC se vztahuje ustanovení §
2 VoC, pak gramatickým výkladem ustanovení § 2 odst. 1 dotčené prováděcí vyhlášky lze
dovodit, že toto ustanovení se vztahuje na všechny úředně stanovené ceny tak, jak je
3

Srov. imperativ platí.
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aprobuje ustanovení § 5 ZoC, tedy na maximální úředně stanovené ceny, na pevné úředně
stanovené ceny i minimální úředně stanovené ceny. Ustanovení § 2 odst. 2 VoC se pak opět
vztahuje na veškeré úředně stanovené ceny ve smyslu ustanovení § 5 ZoC, jakož i na
ceny věcně usměrňované ve smyslu ustanovení § 6 ZoC.
Pokud jde o otázku žadatele, kdo je oprávněn navýšit si regulovanou, resp. úředně
stanovenou maximální cenu, pak lze nejprve uvést, že sjednat vyšší cenu lze toliko pro
zboží stejného užití, které se od druhu zboží s maximální úředně stanovenou cenou liší
pouze některými určenými podmínkami; nikoliv však bez dalšího.
Takto lze zvýšit cenu pro zboží stejného užití, které se od druhu zboží s maximální
úředně stanovenou cenou liší pouze některými určenými podmínkami:
a) nejvíce o rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech odpovídající těmto
odlišným určeným podmínkám
b) a nejvíce o rozdíl v přiměřeném zisku vztaženém k této změně podmínek [§ 2
odst. 1 VoC].
Z podaného lze pak učinit několik závěrů. Předně, (i) jednostranně navýšit úředně
stanovenou maximální cenu není oprávněn žádný subjekt - vyšší (než maximální) cenu
lze totiž toliko sjednat (k problematice sjednávání ceny viz níže). (ii) Sjednat vyšší, než
úředně stanovenou maximální cenu, lze pak pouze u zboží stejného užití, a to jen u
takového zboží stejného užití, které se od druhu zboží s maximální cenou liší pouze
některými určenými podmínkami. Ani takto sjednaná vyšší než úředně stanovená
maximální cena však není zcela cenou smluvní, nýbrž (iii) úředně stanovenou maximální
cenu lze navýšit toliko v ekonomicky oprávněných nákladech odpovídajícím příslušným
odlišným určeným podmínkám a o rozdíl v přiměřeném zisku vztaženém k předmětné
změně podmínek.
Určené podmínky
Jak vyplývá ze shora uvedeného, pak velmi podstatným pojmem jsou tzv. určené
podmínky. Jejich výčet podává ustanovení § 2 odst. 1 ZoC. Určené podmínky zboží jsou tak
jeho:
a) název,
b) jednotka množství a
c) kvalitativní a dodací nebo jiné podmínky sjednané dohodou stran (případně
kvalitativní a dodací nebo jiné podmínky vymezené číselným kódem příslušné
jednotné klasifikace, pokud tak stanoví zvláštní předpis).4
Některé určené podmínky dále podává prováděcí vyhláška, která činí těchto jejich
výčet: jednotka množství, jakost (třída, volba), obal, skladování a dopravní parita [§ 2 odst. 3
VoC].
4

Podle určených podmínek mohou být součástí ceny zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběhu
zboží, zisk, příslušná daň [§ 2 odst. 1 in fine ZoC].
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Ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk
Konečně se též vyrovnejme s pojmy ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk,
jejichž legální definici podává ustanovení § 2 odst. 2 VoC, přičemž tato legální definice
dopadá toliko na případy regulace cen pomocí úředně stanovených (tedy i maximálních) cen.
Za ekonomicky oprávněné náklady5 se tedy ve smyslu právě citovaného ustanovení
považují:
a) náklady pořízení odpovídajícího množství přímého materiálu,
b) mzdové a ostatní osobní náklady,
c) technologicky nezbytné ostatní přímé a nepřímé náklady a
d) náklady oběhu.
Za přiměřený zisk pak zisk odpovídající obvyklému zisku dlouhodobě
dosahovanému při srovnatelných ekonomických činnostech, který zajišťuje přiměřenou
návratnost použitého kapitálu v přiměřeném časovém období.
Učiníme-li tedy dílčí shrnutí, pak lze tvrdit, že za výše uvedených podmínek sjednat
cenu vyšší, než úředně stanovenou maximální cenu, lze, avšak jen pro zboží stejného
užití, které se od druhu zboží s maximální úředně stanovenou cenou liší pouze
některými určenými podmínkami, přičemž hodnoty, o něž lze tuto cenu navýšit byly
uvedeny výše.
Jinak řečeno, pokud je taxislužba službou (zbožím) s maximální úředně
stanovenou cenou6, pak není oprávněn k sjednání vyšší ceny ten, kdo nabízí taxislužbu,
jejíž cena je regulována stanovením její maximální hodnoty, nýbrž ten, kdo v porovnání
s taxislužbou poskytuje služby (zboží) stejného užití (tzn. služby stejného užití jako je
taxislužba), a které se od taxislužby (tj. zboží s maximální úředně stanovenou cenou) liší
pouze některými určenými podmínkami a opět dodejme, že výše takto sjednaného navýšení
je omezena jak výše uvedeno. Přitom je nutno (vedle podmínek shora uvedených) respektovat
též hmotněprávní úpravu, která normuje některé otázky související se sjednáváním ceny tak,
jak je obsažena v ustanovení § 2 ZoC, k níž krátce pojednáme níže.
IV. Sjednávání ceny ve smyslu ustanovení § 2 ZoC
Ustanovení § 2 odst. 1 ZoC, kde je uvedeno pro jak vymezené zboží se cena sjednává
(určené podmínky), jsme již uvedli shora. Stejně tak jsme konstatovali, že jednostranně
navýšit si úředně stanovenou maximální cenu nelze. Lze pouze (za podmínek uvedených výše
a níže) sjednat cenu vyšší než úředně stanovenou cenu maximální. Toto se tzv. dohodou o
ceně, kterou je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 ZoC míněna dohoda o výši ceny nebo o
způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje,
přičemž dohoda o ceně vznikne i tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo
5

Přičemž při posuzování ekonomicky oprávněných nákladů se vychází z dlouhodobě obvyklé úrovně těchto
nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím k zvláštnostem daného zboží.
6
Viz např. Nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximální cenách osobní taxislužby.
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po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím (tedy jakousi formou
konkludentního právního úkonu).
Při sjednávání ceny je prodávajícímu zapovězeno zneužívat svého hospodářského
postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch prodejem za sjednanou cenu
zahrnující buď neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk. Stejně tak je prodávajícímu
zapovězeno zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby narušoval tržní prostředí
uplatňováním podnákladových prodejních cen [§ 2 odst. 3 ZoC]. Ani kupující však není
ušetřen obdobných imperativů, když jemu je zakázáno zneužívat svého hospodářského
postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem za sjednanou cenu
výrazně nedosahující oprávněných nákladů [§ 2 odst. 3 in fine ZoC].
Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 VoC se pak za nepřiměřený hospodářský prospěch
získaný cenou zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk se považuje zvýšení
ceny prodeje oproti obvyklé ceně téhož nebo srovnatelného zboží. Za takto definovaný
nepřiměřený hospodářský prospěch se též považuje rozdíl mezi cenou při nákupu a cenou při
prodeji, avšak pouze tehdy, jde-li o nakoupené tuzemské nebo dovážené zboží, které se beze
změny dále prodává, přičemž tento rozdíl se posuzuje jako cena obchodního nebo
zprostředkovatelského výkonu, i když není výslovně a samostatně sjednána [§ 1 odst. 2 VoC].
Konečně za nepřiměřený hospodářský prospěch získaný cenou výrazně nedosahující
oprávněných nákladů (to v případě kupujícího) se považuje podstatné snížení ceny nákupu
oproti obvyklým nákladům na pořízení téhož nebo srovnatelného zboží [§ 1 odst. 3 VoC].
K problematice sjednávání ceny již jen na okraj dodejme, že uvedenými obecnými
regulativy postupu při sjednávání ceny je samozřejmě vázán prodávající a kupující i tehdy,
pokud využijí shora uvedené dispozice, tj. možnosti u zboží stejného užití sjednat vyšší, než
úředně stanovenou maximální cenu.
V. Pojem zboží stejného užití
V tomto místě se dostáváme k prvé z otázek žadatele, a to otázce: „Jaké jiné zboží,
stejného užití, které je regulované jako je taxislužba, existuje?“. Při řešení této otázky nejprve
konstatujme problém spočívající v tom, že příslušný zákon ani prováděcí vyhláška k němu
nepodávají nijakou definici pojmu zboží stejného užití, proto bude nezbytné obsah tohoto
pojmu dovodit výkladem. Předně, z ustanovení § 2 odst. 1 VoC vyplývá, že sjednat vyšší, než
maximální stanovenou cenu, lze toliko pro zboží stejného užití, a to pouze pro zboží stejného
užití, které se od druhu zboží s maximální (nebo pevně) úředně stanovenou cenou liší pouze
některými určenými podmínkami, argumentum a contrario tedy platí, že neliší-li se zboží
stejného užití od druhu zboží s maximální (nebo pevně) úředně stanovenou cenou liší v žádné
z určených podmínek, nelze pro něj sjednat vyšší, než maximální stanovenou cenu.
Tolik v rovině obecné. Pokud jde o taxislužbu, pak taxislužba je tzv. koncesovanou
živností [viz zejména § 26 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoŽP“)], seznam koncesovaných živností je pak uveden
v Příloze č. 3 ZoŽP, kde je pod rubrikou Skupina 314: Ostatní (mj. vedle silniční a motorové
dopravy osobní, silniční a motorové dopravy nákladní či vnitrozemské vodní dopravy) i
taxislužba uvedena. Pokud jde o obsahovou náplň koncesované živnosti taxislužba, pak ta je
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obsažena v Příloze 3 Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně
jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NVŽ“).
Zde je obsahová náplň taxislužby specifikována jako veřejná silniční doprava,
kterou se zajišťuje bezprostřední přeprava osob a jejich zavazadel osobními vozidly
s obsaditelností nejvýše devíti osob včetně řidiče; přepravní služby se nabízejí a
objednávky k přepravě se přijímají prostřednictvím řidiče na stanovištích taxislužby, na
veřejně přístupných pozemních komunikacích a jiných veřejných prostranstvích nebo
prostřednictvím dispečinku taxislužby.
Systematickým výkladem NVZ lze připustit, že tzv. zbožím (službou) stejného užití,
by za určitých okolností mohly být považovány dílčí služby poskytované coby koncesovaná
živnost silniční motorová doprava osobní, jejíž obsahová náplň je definována jako souhrn
činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu,
jakož i přemísťování silničních motorových vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Může být
provozována jako vnitrostátní nebo mezinárodní doprava a je dále členěna na příležitostnou
osobní silniční dopravu, mezinárodní kyvadlovou dopravu, veřejnou linkovou dopravu,
zvláštní linkovou dopravu, přičemž definice těchto doprav stanoví zvláštní právní předpis.
Problém však zůstává v tom, že taxislužba je přepravou bezprostřední, přičemž
silniční motorová doprava osobní je souhrnem činností souvisejících s přepravou osob,
nesplňuje tedy pojmovou komponentu taxislužby, tj. její bezprostřednost. Nejblíže
k taxislužbě tak snad má silniční motorová doprava osobní, která by spočívala v souhrnu
činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, a to
ve formě tzv. příležitostné osobní silniční dopravy. Nicméně relevantní závěr by bylo lze
učinit teprve po důsledném zkoumání fakticity, resp. porovnávání dvou reálně poskytovaných
služeb (zboží), přičemž zkoumat by bylo nutno zejména to, zda se jedná skutečně o služby
stejného užití, jakož i to, zda se tyto služby (zboží) liší pouze některými určenými
podmínkami (tzn. název, jednotka množství, kvalitativní a dodací či jiné podmínky atd.).
VI. Závěr
Pokud byly žadatelem položeny dva základní dotazy, pak odpovědi na ně lze shrnout
takto.
a) Nejblíže obdobným zbožím na relevantním trhu se k taxislužbě zdá být silniční
motorová doprava osobní, která spočívá v souhrnu činností, jimiž se zajišťuje
přeprava osob silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, a to ve formě tzv.
příležitostné osobní silniční dopravy, přičemž ani tímto není překonán fakt, že
taxislužba je přepravou bezprostřední a silniční motorová doprava osobní je
souhrnem činností souvisejících s přepravou osob.
b) Ustanovení § 2 odst. 1 VoC dopadá na všechny úředně stanovené ceny tak, jak je
normuje ustanovení § 5 ZoC, tedy na maximální úředně stanovené ceny, na
pevné úředně stanovené ceny i minimální úředně stanovené ceny. Ustanovení § 2
odst. 2 VoC se vztahuje na veškeré úředně stanovené ceny ve smyslu ustanovení §
5 ZoC, jakož i na ceny věcně usměrňované ve smyslu ustanovení § 6 ZoC.
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c) Sjednat cenu vyšší, než úředně stanovenou maximální cenu, lze, jen pro zboží
stejného užití, které se od druhu zboží s maximální úředně stanovenou cenou liší
pouze některými určenými podmínkami, a to do výše zákonem limitované.
Možnost sjednání vyšší ceny se tedy vztahuje na zboží stejného užití, které se od
druhu zboží s maximální úředně stanovenou cenou liší pouze některými určenými
podmínkami, nikoliv na zboží jehož cena byla regulována úředním stanovením jeho
maximální ceny. Proto je oprávněn sjednat vyšší cenu ten, kdo nabízí zboží
stejného užití, které se od druhu zboží s maximální úředně stanovenou cenou liší
pouze některými určenými podmínkami a nikoliv ten, kdo nabízí zboží s
maximální úředně stanovenou cenou.
V Praze ve dnech 10.-13. února 2007
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