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§ 44
Cenové spory
(1) Cenový spor vzniká v prípade, keï pôsobnos•ou urèi• cenu nového výrobku je cenovým
orgánom poverený orgán alebo organizácia a keï
nedošlo k dohode o výške ceny medzi dodávate¾om a niektorým hlavným odberate¾om, prípadne gestorom, ak ide o maloobchodné ceny,
ktoré musia by• jednotné, a keï nedošlo k dohode ani medzi orgánmi hospodárskeho riadenia
uvedených organizácií.
(2) Cenový spor predkladá orgán poverený
urèením ceny alebo orgán hospodárskeho riadenia organizácie poverenej urèením ceny
najdlhšie do 30 dní po skonèení neúspešného
rokovania cenovému orgánu na rozhodnutie. Ak
cenový spor predkladá poverená organizácia,
musí súèasne predloži• cenovému orgánu stanoviská orgánov hospodárskeho riad e n i a d o d á vate¾a i odberate¾a.
(3) Mimoriadne náklady spojené s riešením
cenových sporov (napr. odmeny znalcom) uhradí
dodávate¾ská a odberate¾ská organizácia v pomere, ktorý urèí cenový orgán na základe výsledku
sporu.
§ 45
Zaokrúh¾ovanie cien
(1) Ceny sa pri ich tvorbe zaokrúh¾ujú takto:
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pritom sa sumy nižšie ako 50 % zaokrúh¾ovanej
jednotky zaokrúh¾ujú smerom dole a od 50 %
vèítane smerom hore.
(2) Prirážky a zrážky uvedené v § 23 uplatòované v oblasti ve¾koobchodných alebo nákupných
cien a odbytové prirážky a zrážky sa zaokrúh¾ujú
samostatne pod¾a stupnice pre ostatné druhy cien.
Po ich pripoèítaní (odpoèítaní) k ve¾koobchodnej
alebo nákupnej cene sa výsledná cena už nezaokrúh¾uje.
(3) Pri tvorbe obchodnej ceny výrobku sa vychádza
zo zaokrúhlenej ve¾koobchodnej (nákupnej) alebo kúpnej
ceny. Pri tvorbe jeho maloobchodnej ceny sa vychádza
zo zaokrúhlenej obchodnej ceny, prípadne zaokrúhlenej
ve¾koobchodnej (nákupnej) ceny. Ostatné zložky maloobchodnej ceny tuzemského aj dovážaného výrobku
(daò z obratu, obchodná zrážka, cenový rozdiel, clo)
ani prirážky a zrážky za odchýlky od podstatných
podmienok v oblasti maloobchodných cien urèené percentnou sadzbou sa však samostatne nezaokrúh¾ujú.
Zaokrúh¾uje sa až výsledná maloobchodná cena.
(4) Pod¾a stupnice pre maloobchodné ceny sa
zaokrúh¾uje aj ve¾koobchodná cena s daòou z obratu a ceny pod¾a § 2 ods. 2.
(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú
na prípady, keï odbytová prirážka, prípadne prirážka alebo zrážka za odchýlky od podstatných
podmienok platná pre viac výrobkov uvádzaných na
jednej faktúre sa vyjadruje súhrnnou absolútnou
sumou. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov neplatia na prípady, keï na základe urèenej ceny pre urèitú
mernú jednotku sa úètuje jej podiel alebo násobok.
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