
Indikativní harmonogram úkolů spojených se zavedením eura za oblast 
nefinančního sektoru a ochrany spotřebitelů a stav jejich plnění 

Termín Předpokládaní  číslo Popis, specifikace 
Poč. přípravy Splnění gestoři 

1 Duální označování cen a duální 
cirkulace 

  MPO, MF 

1.1 Zajištění fungování systému 
řádného duálního označování cen 
zboží, služeb v souladu s 
příslušnými předpisy – euro 
informativní 

€-6 €  

1.2 Zajištění fungování systému 
řádného duálního označování cen 
zboží, služeb v souladu s 
příslušnými předpisy – euro platné 

€ €+12  

1.3 Dopracování metodiky duálního 
označování cen a její případná 
průběžná aktualizace 

€-18 €-6  

1.4 Zajištění fungování systému duální 
cirkulace v oblasti prodeje zboží a 
služeb 

€ €+0,5  

     
2 Etika přechodu na euro   MPO, Svaz 

obchodu a CR, 
spotřebitelská 
sdružení 

2.1 Podpora přijetí dohody mezi 
organizacemi spotřebitelů a 
profesními sdruženími a firmami, 
obsahující dobrovolný závazek 
etického přístupu obchodníků k 
přechodu na euro 

€-12 €+12  

2.2 Zajistit podporu a publicitu v 
systému dohod o etickém přístupu 
obchodníků v rámci komunikační 
kampaně 

€-12 €+6  

     
3 Kontrola, monitoring cen   MPO, MF, ČSÚ 

3.1 Provádění podrobnějšího 
monitoringu cen v kratších 
časových intervalech dle 
připraveného scénáře průběžně 
aktualizovaného v návaznosti na 
cenový vývoj 

€ €+12  

3.2 Kontrola dodržování zákonných 
povinností upravujících přechod na 
euro v oblasti ochrany spotřebitelů 
(např. správné označování cen) 
příslušnými dozorovými orgány; 
příprava potřebných metodik na 
úrovni těchto dozorových orgánů 

€-6 €+12  

3.3 Zajištění elektronických, 
telefonických a jiných cest na 
úrovni dozorových orgánů, 
umožňujících bezproblémovou 
komunikaci občanů s těmito orgány 

€-12 €+12  



Termín Předpokládaní  číslo Popis, specifikace 
Poč. přípravy Splnění gestoři 

pro případy oznamování porušení 
práv spotřebitelů při zavádění eura 
a pro uplatňování dotazů a žádostí 
o rady 

     
4 Podnikové aspekty přechodu na 

euro 
   

4.1 Bude určeno podnikovými 
požadavky či zkušenostmi 

Trvale, 
průběžně 

Trvale, 
průběžně 

 

 

Přehled plnění úkolů stanovených Národním plánem nebo Plánem činnosti NKS: 
Termín  číslo Popis, specifikace 

Poč. 
přípravy 

Splnění Stav plnění 

PČ 
NKS 
na 
2008 

Nástroje na ochranu spotřebitele 
před neodůvodněným zvyšováním 
cen, zejména duální označování 
cen, etický kodex 

 2008 OV NKS zpracoval 
materiál „Doporučené 
postupy při duálním 
označování 
spotřebitelských cen“, 
v lednu 2009 k tématu 
proběhl seminář 

     
PČ 
NKS 
na 
2008 

Doporučené postupy pro malé a 
střední podniky v přípravách na 
zavedení eura 

 2008 Zahájena spolupráce 
s HK ČR 

 

 


