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■ Měrné jednotky a měrné ceny 
 

■ Číselník měrných jednotek 
V LpW existuje číselník měrných jednotek. Najdete jej v menu ČÍSELNÍKY\OSTATNÍ ČÍSELNÍKY\MĚRNÉ JEDNOTKY. Tento 

číselník je naplněn výchozími záznamy, které korelují s jednotkami číselníku PDK. 

 

V případě potřeby je možné měrnou jednotku (vůči které se vypočítává cena) doplnit. Pro ilustraci si založíme měrnou 

jednotku 100 ml.  

 

 

■ Nastavení měrných jednotek a cen 
 

V modulu Sklad je možné v lokálním menu ÚPRAVY SK/ HROMADNÉ ÚPRAVY zobrazit skladové karty, u kterých již jsou 

nebo ještě nejsou měrné ceny nastaveny. Skladové karty s měrnou jednotkou vyfiltrujete tak, že do filtrovacího řádku 

napíšete do sloupce Měrná jednotka výraz „neco“. Naopak skladové karty bez měrné jednotky vyfiltrujete, když do 

téhož sloupce napíšete výraz „nic“. 
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Nastavit měrné jednotky a ceny na SK je možné dvěma způsoby: 

• pokud má lékárna PDK číselník je možné nastavit na dané skladové karty měrnou jednotku a koeficient 
hromadně dle hodnot uvedených v PDK číselníku. Nejprve je potřeba ověřit, zda je PDK číselník aktuální 
(ČÍSELNÍKY/PDK/AKCE/VERZE ČÍSELNÍKU). Poté je potřeba v modulu Sklad označit všechny 
(ÚPRAVY/HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ/OZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY) nebo vybrané skladové karty 
(ÚPRAVY/HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ/ODZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY a ručně zaškrtnout ty, které chcete, nebo 
v případě vyfiltrování např. pouze ostatních SK ÚPRAVY/HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ/OZNAČIT POLOŽKY 

SEZNAMU). Následně provedete nastavení měrných jednotek a koeficientů měrné ceny z menu ÚPRAVY 

SK/NAUČIT MĚRNOU JEDNOTKU A KOEFICIENT MĚRNÉ CENY. 

 

 

 

• Pokud lékárna PDK číselník nevlastní, musí se nastavení provést pro každou požadovanou SK ručně, a to na 
záložce „Obecné“. Zde je třeba zadat měrnou jednotku a obsah balení, následně se dopočítá koeficient. 
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 Ve výše uvedeném případě, skladová karta „Mandle v horké čokoládě 175g“, je třeba nejprve vybrat, že měrná 

jednotka je 100 g. Měrné množství se tedy automaticky doplní na 100. Dále je třeba vyplnit obsah balení, který je 

175 g, vyplníte tedy 175. Koeficient výpočtu měrné ceny se spočítá sám po kliknutí na tlačítko „Přepočet“ na 1,75 

(obsah balení / měrné množství). 
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■ Tisk cenovek 

■ Nastavení SK pro tisk 

Pro tisk cenovek, je potřeba, aby na skladových kartách, ke kterým chcete cenovky tisknout, bylo na záložce „Příjem“ 

zaškrtnuto „Tisknout cenovku na regál“. 

 

 

Tuto funkci je možné na skladových kartách nastavit hromadně. Nejprve je třeba označit skladové karty, u kterých 

chcete, aby se cenovky tiskly. (viz. výše „Hromadné úpravy“, vyfiltrovat SK s měrnou jednotkou, „Označit položky 

seznamu“). Dále v modulu Sklad lokální menu ÚPRAVY SK/NASTAVENÍ OZNAČENÝCH KARET, záložka „Objednávky 

příjem“, zaškrtnete „Tisknout cenovku na regál“ a potvrdíte OK: 

 

 

■ Tisk cenovek z modulu Příjem 

Cenovky je možné vytisknout přímo při příjmu pro vybraný dodací list volbou z menu ETIKETY/CENOVKY PRO DODACÍ 

LIST. 

Z důvodu, aby se netisklo po jednotlivém přípravku, se tvoří nejprve seznam k tisku, který se poté pošle najednou na 

tiskárnu. 
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Do připraveného seznamu pro tisk cenovek je možné přidat další libovolné cenovky, a to volbou ETIKETY/PŘIDAT 

CENOVKU DO SEZNAMU. 

Před samotným posláním cenovek na tiskárnu je možné si seznam prohlédnout, popřípadě upravit. Zvolte v lokálním 

menu skladu ETIKETY/ZOBRAZIT SEZNAM CENOVEK. Vyřazení položky z tisku docílíte stisknutím Ctrl+D na příslušném 

řádku, nebo ikonkou Smazat . Množství cenovek k tisku můžete případně upravit klepnutím myší do políčka 

s počtem kusů a napsat požadovaný počet. Na další položku se pak dostanete jednoduše stisknutím klávesy Enter.  

Jakmile máte seznam etiket připravený, odešlete jej na tiskárnu pomocí tlačítka Tisk  nebo v menu Tisk. 

 Při tisku je možné nastavit, od které pozice (umístění v rastru X x Y) cenovky na první straně A4, se má začít tisknout. 

 

Seznam cenovek se zruší ze zobrazeného seznamu cenovek volbou CENOVKY/SMAZAT SEZNAM CENOVEK nebo z menu  

ETIKETY/SMAZAT SEZNAM CENOVEK K VYTIŠTĚNÍ. 

 Tisk cenovek lze použít pouze u dodacího listu (resp. jeho položek), které jsou již zapsané na sklad. 

■ Tisk cenovek z modulu Sklad 

Existují i případy, kdy potřebujete dotisknout cenovky pouze pro některé přípravky. Z tohoto důvodu existuje 

možnost tisku přímo z modulu Sklad. 

Cenovky je možné vytisknout pro označené SK, v menu ETIKETY/CENOVKY PRO OZNAČENÉ SKLADOVÉ KARTY. Přidat 

konkrétní přípravek do seznamu cenovek je možné tak, že po vyhledání (F7) požadované karty se přidá cenovka 

volbou z menu ETIKETY/PŘIDAT CENOVKU DO SEZNAMU.  

 

Před samotným posláním cenovek na tiskárnu je možné si seznam prohlédnout, popřípadě upravit. Zvolte v lokálním 

menu skladu ETIKETY/ZOBRAZIT SEZNAM CENOVEK. Práce se Seznamem cenovek je stejná jako je popsáno výše. Jenom 

smazání seznamu položek je možné pouze ze seznamu cenovek, nikoliv přímo z menu ETIKETY. 

 Vytištěná cenovka s měrnou cenou poté vypadá takto: 
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Chcete-li mít na cenovce uveden i název lékárny, je nutné jej zadat v konfiguraci – menu 

NÁSTROJE/KONFIGURACE/GLOBÁLNÍ/ČÁROVÝ KÓD. 

 

 

! Nastavení parametrů (včetně názvu lékárny) se týká i tisku etiket-čarových kódů. Pokud používáte současně 

tiskárnu etiket, upravujte výhradně název, a to po dohodě s vaším konzultantem. 

 

 Cenovky jsou dostupné v těchto formátech: 

- rozměry 52,5 x 38 mm 
- rozměry 52,5 x 38 mm (varianta Euro) 
- rozměry 63 x 41 mm 
- rozměry 50 x 30 mm 

Jiný formát cenovek je možné dodat na zakázku. 

 

■ Etikety 

Měrná cena je použita i při tisku čárových kódů. Nastavení tiskáren tisknoucích etikety je poměrně složité a je tedy 

nutné ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně. Tisk etiket je podrobně popsán v jiných kapitolách manuálu, 

a to v části věnované příjmu a skladu. 
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■ Ceník 

V Lpw je možné vytisknout ceník pouze těch položek, které obsahují měrné ceny a to v modulu Sklad v menu 

TISK/CENÍK (SK004): 
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Příloha č. 1 

Měrné ceny v lékárnách 

22.5.2018 
 

 

Povinnost uvádět měrné ceny platí i pro lékárny. Česká obchodní inspekce (ČOI) změnila výklad 
ustanovení k povinnosti uvádět měrné ceny a tento výklad uplatňuje i při kontrolách v lékárnách. 

 

Povinnost uvádět měrnou cenu u balených potravin platí i pro lékárny. Měrnou cenou se rozumí 

cena přepočtená na měrnou jednotku, jíž se rozumí nejčastěji 1 kilogram, 1 litr, a v případech, 

kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, také například 1 kus, 

100 g, 100 ml. 

Měrnou cenou musí být v lékárnách označeny všechny balené potraviny (včetně doplňků 

stravy, potravin pro zvláštní výživu nebo potravin pro zvláštní lékařské účely). Konkrétně 

se jedná o potraviny, které jsou označeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku. 

Typickým příkladem sortimentu k označení měrnou cenou je dětská výživa, vláknina, nutriční 

nápoje pro dospělé, čaje i čajové směsi, ale také různé proteinové tyčinky, případně 

pomazánky… 

 

Měrná cena NEMUSÍ být uvedena:  

• pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou (objem nebo hmotnost je 1 litr nebo 

kilogram, případně 100 mililitrů nebo gramů)   

• u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo 

vhodné nebo by bylo zavádějící 

• u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti 

• při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze 

• u kombinace různých výrobků v jednom obalu 

• u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby 

 
Do listopadu 2017 platilo, že měrnou cenou nemusí být označen takový sortiment, který je na 
obalu označen počtem kusů (nebo je počet kusů i přes obal lehce spočitatelný). 
 
Výkladem ČOI z 15. 11. 2017 došlo ke zpochybnění tohoto pravidla. 
 
ČOI uvedla, že v souvislosti se změnou právní úpravy (vyhlášky o označování potravin) zastává 
názor, že povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou platí jak 
pro balené potravinářské výrobky, které jsou označeny na obalu na základě zvyklostí 
pouze počtem kusů, tak i na výrobky běžně prodávané po kusech, kdy údaj o počtu kusů 
není na obalu uveden, protože je přes obal viditelný. 
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Vzhledem k tomu, že tento výklad uplatnili inspektoři obchodní inspekce při nedávných kontrolách 
v lékárnách, nezbývá než doporučit provozovatelům lékáren označovat měrnou cenou také 
doplňky stravy definované v balení počtem tablet, kapslí, sáčků. Měrnou cenu v takovém případě 
uvádějte přepočtenou na 1 kapsli, tabletu, sáček, kus. 

Toto doporučení označovat sortiment měrnou cenou se samozřejmě netýká sortimentu 
registrovaných léčivých přípravků. 

  
  
PharmDr. Stanislav Havlíček 

 


