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Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

Za účelem zákazu odlišných cen u podstatně podobných výrobků a služeb, jejichž
cena se liší v návaznosti na genderu jejich spotřebitelů, se Senát a Sněmovna

reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o odstranění růžové přirážky

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101.  Výkladová ustanovení

(a) “Komisí” se rozumí Federální obchodní komise (FTC).

(b) “Spotřebitelským výrobkem” se rozumí jakýkoliv výrobek určený pro prodej

spotřebiteli či pro jeho osobní užití.

(c) “Mezistátním obchodem” se rozumí obchod mezi jednotlivými státy Unie podle

čl. 8, odst. 3 Ústavy.

(d) “Příslušným subjektem” se rozumí fyzická osoba, právnická osoba nebo

svěřenský fond, které Komise či Ministr spravedlnosti Státu označí za

pachatele jednání zakázaného tímto zákonem.

Par. 102.  Podstatná podobnost

(a) Za podstatně podobné produkty se považují dva výrobky, nejsou-li podstatné

rozdíly v užitých materiálech, zamýšleném užití, funkčním designu a dalších

vlastnostech. Samotný rozdíl v barvě se nepovažuje za podstatný rozdíl.

(b) Za podstatně podobné služby se považují dvě služby, nejsou-li podstatné

rozdíly v době trvání poskytování služby, obtížnosti poskytování služby nebo

nákladů na poskytování služby.

Hlava II. – Zakázané praktiky

Par. 201.  Spotřebitelské výrobky

(a) Zakazuje se prodej či nabídka při mezistátním obchodu jakýchkoliv dvou

komerčních spotřebitelských výrobků od stejného výrobce, které jsou si



podstatně podobné, jestliže tyto výrobky mají určené odlišné ceny na základě

genderu jednotlivců, pro které jsou zamýšleny.

Par. 202. Služby

(a) Zakazuje se prodej či nabídka služeb, které jsou si podstatně podobné,

jestliže tyto produkty mají určené odlišné ceny na základě genderu jednotlivců,

kterým jsou poskytovány či nabízeny.

Hlava III. – Vymáhání Komisí

Par. 301.  Zadržovací příkaz

(a) Zjistí-li Komise, že došlo k jednání v rozporu s Hlavou II. tohoto zákona, může

nařídit příslušnému subjektu, aby ustal v nezákonné činnosti a nepokračoval v

ní.

(b) Proti zadržovacímu příkazu lze podat do 20 dnů námitky ke Komisi. Komise

rozhodne o námitkách do 120 dnů ode dne obdržení námitek. Nerozhodne-li

Komise o námitkách ve stanovené lhůtě, příkaz se zrušuje.

(c) Proti rozhodnutí o námitkách může příslušný subjekt, podat do 60 dnů žalobu

k Federálnímu odvolacímu soudu v distriktu, v němž se nachází jeho sídlo

nebo bydliště. Žaloba nemá odkladný účinek.

Par. 302. Sankční žaloba

(a) Došlo-li v důsledku jednání v rozporu s Hlavou II. příslušného subjektu k újmě

spotřebitelům, Komise je oprávněna podat civilní žalobu proti příslušnému

subjektu k Federálnímu soudu v distriktu, v němž se nachází sídlo nebo

bydliště příslušného subjektu.

(b) Sankční žalobou může požadovat Komise až 10.000 USD v sankční náhradě

škody za každé jednotlivé porušení ustanovení v Hlavě II. tohoto zákona.

Hlava IV. – Vymáhání Státy

Par. 401.  Sankční žaloba

(a) Zjistí-li ministr spravedlnosti Státu, že v rozporu se zájmy obyvatel Státu se

dopustil či se dopouští jakýkoliv subjekt jednání v rozporu s Hlavou II. tohoto

zákona, je oprávněn podat civilní žalobu proti příslušnému subjektu, k



Federálnímu soudu v distriktu, v němž se nachází sídlo nebo bydliště

příslušného subjektu.

(b) Sankční žalobou může požadovat Ministr spravedlnosti Státu až 5.000 USD v

sankční náhradě škody za každé jednotlivé porušení ustanovení v Hlavě II.

tohoto zákona.

Par. 402. Notifikační povinnost

(a) Ministr spravedlnosti Státu než podá žalobu podle Par. 401., oznámí s

předstihem alespoň 10 dní svůj záměr Komisi.

(b) Obsahem notifikace musí být úplný text žaloby, kterou Ministr spravedlnosti

zamýšlí podat.

(c) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, smí ministr spravedlnosti Státu podat žalobu

podle Par. 401. bez předchozí notifikace. O podání žaloby následně

neprodleně informuje Komisi.

Par. 403. Vztah Komise a ministrů spravedlnosti Států

(a) Komise může intervenovat jako vedlejší účastník v jakémkoliv soudním řízení

vedeném o žalobě podle Par. 401.

(b) Podá-li Komise v nějaké věci žalobu podle Par. 302., ministr spravedlnosti

Státu nesmí do pravomocného rozhodnutí v řízení o této žalobě podat žalobu

podle Par. 401. ve shodné věci.

Par. 404 Zmocnění jiných orgánů Států

(a) Stát může zmocnit orgán pro ochranu spotřebitele či jiný obdobný státní orgán

k podávání žalob podle Par. 401.

(b) Zmocní-li Stát některý ze svých orgánů podle písm. (a), uplatní se při jeho

výkonu žalobního práva podle Par. 401. ustanovení týkající se ministrů

spravedlnosti Států obdobně.

Hlava V. – Závěrečná ustanovení

Par. 501.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.


