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CharakteristikyhodnotenýchzákonovschválenýchvNRSRv3.štvrƛroku2008

1)Novýzákonocenách
(zavedenie pravidielprereguláciu cienvprípademimoriadnychpodmienoknatrhuapovinnostiich
dlhodobejevidencieaspôsobutvorby–akcenováradaur«í,ževývojcienvodvetvíniejeprimeraný
ostatnýmpodmienkamnatrhu,môžeúradneur«iëcenyalebopostuppriichtvorbe)
Primárnyzdroj:Novelazákonaocenách
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=2556

Stavopatreniavlegislatívnomprocese:schválené17.9.2008vNRSRv3.ēítaní;úēinnosƛod:1.11.2008
Navrhovateű:MinisterstvofinanciíSR
Zámer opatrenia: upraviƛ súēasné kompetencie cenových orgánov, sktorými sú priamo spojené aj zákonné
oprávnenia  požadovaƛ od podnikateűských subjektov všetky potrebné informácie nielen na úēely sledovania
vývoja cien, ale aj podrobné analyzovanie príēin rastu cien snáslednou možnosƛou navrhnúƛ opatrenia na
zamedzenienežiaducehovývojacien
Obsahopatrenia:
x zavádza sa povinnosƛ predávajúceho viesƛ evidenciu ocenách tovaru, vrátane kalkulácií nákladov azisku tri
rokypopredajitovaru
x zavádzajú sa pravidlá, za akých podmienok možno regulovaƛ ceny do skonēenia duálneho oceŸovania
(31.12.2009): Ͳ ak vznikne mimoriadna trhová situácia spriamym vplyvom na ceny tovarov na tuzemskom
trhu, ktorá ohrozuje cenovú stabilitu alebo dostupnosƛ tovarov, Ͳ ak dôjde kohrozeniu trhu vplyvom
nedostatoēnerozvinutéhokonkurenēnéhoprostredia,aleboͲaksitovyžadujeochranaspotrebiteűaaleboiný
verejnýzáujem
x ceny tovarov reguluje cenová rada; ministerstvo financií SR môže urēiƛ rozsah tovarov miestneho významu,
ktorýchcenymôžuregulovaƛvyššieúzemnécelky
x predsedom cenovej rady je Peter Mihók Ͳ predseda Slovenskej obchodnej apriemyselnej komory, ēlenovia
cenovej rady sú: ministri hospodárstva, školstva, financií, dopravy, pôdohospodárstva a zdravotníctva,
ústredná riaditeűka Slovenskej obchodnej inšpekcie Nadežda Machútová, predseda ZMOS Michal Sýkora a
predsedaBratislavskéhosamosprávnehokrajaVladimírBajan
x príslušnýcenovýorgánmôžeregulovaƛcenubuěúradnýmurēenímcien,alebovecnýmusmerŸovanímcien
x ceny môžu byƛ usmerŸované buě stanovením maximálneho rozsahu prípustného zvýšenia cien vo
vymedzenom období, alebo urēením záväzného postupu pri tvorbe ceny, pri ktorom sa vychádza
zekonomickyoprávnenýchnákladovaprimeranéhozisku
x predpokladá sa, že minister hospodárstva na základe inflaēných správ ministerstva financií predloží každý
mesiac sumár vývoja na trhu z pohűadu spotrebiteűa a porovná vývoj cien v jednotlivých odvetviach s ich
vývojomvovybranýchkrajinácheurozóny;aksavývojvSRbudeodlišovaƛodvývojaveurozóneapotvrdísa,
žezatýmtorozdielomstojašpekulácie,ktorénespŰŸajúelementárnetrhovépravidlá,cenováradaodporuēí
príslušnémurezortu,abyprijaladekvátneopatrenia
Hlasyproponentov:
x regulácia cien, ako aj zákaz dohodnúƛ neprimeranú cenu, je základným nástrojom, ktorý má zamedziƛ
neodôvodnenémunárastucienpriprechodenaeuro
x striktná regulácia je len krajným riešením vprípade šoku alebo neoēakávanej udalosti, hlavným zámerom
opatreniajetransparentnejšísystémtvorbycienalepšíprehűadocenách
x evidenciacienatransparentnácenotvorbaprospejeobēanomdlhodobo,nielenpoēaskritickéhoobdobiapo
zavedeníeura
x Európskakomisianabádakrajiny,abyzvážilipoužitierôznychopatrenínakompenzáciu enormnéhonárastu
cienprenajviacpostihnutéskupinyűudí
Hlasyoponentov:
x opatreniemôžemaƛnegatívnydopadnatrhakonkurenēnéprostredie,podnikateűskúobec,spotrebiteűova
predstavuje isté riziko v súvislosti s prehodnotením ěalšieho pôsobenia existujúcich podnikateűských
subjektovnadomácomtrhu
x pokiaűjenatrhukonkurencia,každýrastcienjeprirodzenýakontrolamonopolovjevsúēasnostidostatoēná;
akákoűvekěalšiareguláciaprinesieibaoddialenierastucienapotomajjehozrýchlenie
x efektívnymprostriedkomnareguláciutrhujeetickýkódex,ktorýpodporujeajvláda
x možnosƛ regulovaƛ ceny môže odradiƛ potenciálnych záujemcov o vstup na slovenský trh a obmedziƛ
dostupnosƛtovarovzdôvoduichpresmerovanianazahraniēnétrhy
x opatrenie možno zneužiƛ: neexistujú mechanizmy, ktorými by sa ekonomické subjekty vedeli brániƛ voēi
subjektívnemuposudzovaniutoho,ēojeaēoniejeopodstatnenýnárastcien
x protiopatreniustojamnohévýznamnéinštitúcie,napríkladministerstvodopravyalebocentrálnabanka
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