
vuje z běžných dílů nebo činností na základě zvláštních 

požadavků kupujícího, nebo

 

• oznámit kupujícímu odhad ceny, nelze-li podat infor-

maci o ceně způsoby uvedenými výše (cenou se u vý-

robků rozumí konečná nabídková cena, která zahrnuje 

všechny daně, cla a poplatky).

 

Pokud zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak, musí být balené výrobky označeny:

• cenou baleného výrobku

 

• cenou za měrnou jednotku množství výrobku.

 

Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmot-

nosti, objemu, délky či plochy, které jsou váženy či mě-

řeny v přítomnosti spotřebitele, a to jak v prodeji formou 

samoobsluhy, tak i v prodeji s obsluhou, musí být označe-

ny pouze měrnou cenou.

 

Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 

1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, 

pokud není stanoveno jinak. Lze uvádět i  jiné jednot-

ky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným 

zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 

1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.

 

Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně 

s měrnou cenou se vztahuje na balené potravinářské vý-

robky, které jsou v souladu se zvláštním právním předpi-

sem označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti 

výrobku, a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené 

ve zvláštním právním předpisu upravujícím jmenovité 

hmotnosti a jmenovité objemy některých druhů hotově 

baleného zboží.

 

U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých 

se musí podle zvláštního právního předpisu uvádět kro-

mě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se 

měrná cena vztahuje k udané hmotnosti pevné potravi-

ny.

 

Povinnost označovat výrobky prodejní cenou součas-

ně s měrnou cenou neplatí:

• pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,

 

• u výrobků při prodeji 

s obsluhou,

 

• při prodeji formou 

samoobsluhy na 

prodejní ploše menší 

než 400 m2,

 

• u výrobků, u kterých 

by vzhledem k  jejich 

povaze nebo účelu 

takové označení ne-

bylo vhodné nebo 

by bylo zavádějící,

 

• u výrobků podléhajících významným změnám na obje-

mu nebo hmotnosti,

 

• při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení vý-

robku podléhajícího rychlé zkáze,

 

• u kombinace různých výrobků v jednom obalu,

 

• u  výrobků, které jsou nabízeny během poskytování 

služby,

 

• u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností,

 

• u výrobků nabízených v prodejních automatech.

 

Výrobce zboží určeného ke konečné spotřebě může 

uvést např. v  nabídkovém ceníku, katalogu, propagač-

ních podkladech nebo na obalu zboží doporučenou cenu 

prodeje spotřebiteli, vždy však s označením „nezávazná 

doporučená spotřebitelská cena“.

Informace o ceně nebo okolnost, že informace je ne-

úplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, 

že:

• cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,

 

• stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve sku-

tečnosti nezávisí,

 

• v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací 

nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť,

Cena je jedním z  nejdůležitějších 

kritérií, podle kterých obvykle 

vybíráme, co a od koho si koupí-

me. Proto je důležité, jaká práva 

v  souvislosti se zjišťováním 

cen spotřebite-

lé mají, a  jaké 

povinnosti se 

v  tomto vzta-

hují na pro-

dávající.

Podle zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o  ochraně spotře-

bitele), je prodávající povinen informovat v  souladu 

s cenovými předpisy a přímo použitelným předpisem Ev-

ropských společenství spotřebitele o ceně prodávaných 

výrobků nebo poskytovaných služeb zřetelným ozna-

čením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobků či 

služeb jinak vhodně zpřístupnit.

Prodávající je povinen při nabídce a prodeji zboží poskyt-

nout informaci spotřebiteli tak, aby tento měl možnost 

seznámit se s cenou před jednáním o koupi zboží (pokud 

zákon nestanoví jinak). Je třeba:

 

• označit zboží cenou, kterou uplatňuje v  okamžiku 

nabídky a  vztaženou k  prodávanému jednotkovému 

množství zboží a určeným podmínkám,

 

• zpřístupnit na viditelném místě informaci o této ceně 

formou ceníků,

• zpřístupnit tuto cenu 

jiným přiměřeným 

způsobem, nelze-li 

označit zboží cenou 

výše uvedeným způ-

soby,

• předložit nabídkový 

ceník dílů a  činností, 

pokud se zboží sesta-


