
Kontrolní otázky podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Nepřiměřený majetkový prospěch získá prodávající, jestliže prodá zboží za cenu 

a) vyšší než je v místě prodeje obvyklé 

b) vyšší než maximální nebo pevnou úředně stanovenou cenu  

c) vyšší než si předem domluvil se zákazníkem 

 

2. Maximální cena je cena,  

a) kterou není přípustné překročit  

b) kterou lze překročit o přiměřený zisk 

c) kterou lze překročit při navýšení o ekonomicky oprávněné náklady 

 

3. Cenové orgány mohou stanovit  

a) u stejného zboží maximální cenu 

b) u stejného zboží minimální cenu 

c) u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu  

 

4. Je prodávající povinen při nabídce a prodeji zboží (služeb) poskytnout informaci 

spotřebiteli (zákazníkovi) tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o 

koupi zboží (služeb)?  

a)  ano, a to ústním oznámením o požadovaných cenách 

b) ano, a to zpřístupněním na viditelném místě informace o této ceně formou ceníků  

c) ano, a to předložením ceníků na požádání spotřebitele (zákazníka) 

 

5. Kdo je oprávněn provádět cenovou kontrolu 

a) Policie České republiky 

b) cenové kontrolní orgány podle své působnosti  

c) obecní policie 

 

6. Fyzická osoba se jako prodávající dopustí přestupku tím, že 

a) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně 

stanovenou  

b) nabídne nebo požaduje cenu ve výši, která je v souladu s cenou úředně stanovenou 

c) požaduje cenu ve výši, kterou si předem se zákazníkem domluvil 

 

 



7. Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí 

přestupku tím, že 

a) nabídne nebo požaduje cenu ve výši, která je v souladu s cenou úředně stanovenou 

b) požaduje cenu ve výši, kterou si předem se zákazníkem domluvil  

c) nabídne, sjedná nebo požaduje cenu ve výši, která není v souladu s cenou úředně 

stanovenou  

 

8. Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodávající dopustí 

přestupku tím, že 

a) nabídne nebo požaduje cenu ve výši, která je v souladu s cenou úředně stanovenou 

b) nedodrží při prodeji úředně stanovenou cenu  

c) požaduje cenu ve výši, kterou si předem se zákazníkem domluvil  

 

9. Pevná cena je cena, 

a) kterou je možné změnit po domluvě se zákazníkem 

b) kterou není přípustné měnit  

c) kterou lze snížit na pokyn dopravce 

 

10. Minimální cena je cena, 

a) kterou je přípustné snížit po dohodě se zákazníkem 

b) kterou je přípustné snížit jen na pokyn dopravce 

c) kterou není přípustné snížit  
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