Soubor otázek pro písemnou část zkoušky - test

1.

Listina základních práv a svobod stanovuje,
že každý může činit …

a
b
c

2.

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí …

a
b
c

3.

Které jednání je trestným činem …

a

co je zákonem zakázáno pouze
v mimořádných případech
co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá.
vše pro své blaho
může být omezena, pokud to vážnost situace
vyžaduje
není zaručena
je zaručena. Omezena může být jen v
případech stanovených zákonem.

b
c

vyplývá ze způsobené společenské újmy
a vážnosti situace
stanoví jen zákon
není zákonem stanoveno

4.

V souladu s Listinou základních práv a
svobod má právo na ochranu před
neoprávněným shromažďováním,
zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů
o své osobě …

a
b
c

každý mimo cizinců
každá osoba starší 15 let
každý

5.

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je
zaručena …

a
b
c

Listinou základních práv a svobod
prováděcí legislativou orgánů činných
v trestním řízení
není zákonem zaručena

6.

Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený
způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě
nebo osobě blízké …

a
b
c

není zákonem zaručeno
není v zákonech zmíněno
je dáno Listinou základních práv a svobod

7.

Vlastnictví zavazuje. Jeho výkon

a

může poškozovat lidské zdraví, přírodu a
životní prostředí je-li to třeba k dosažení
požadovaných hospodářských výsledků
nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a
životní prostředí nad míru stanovenou
zákonem
není zákonem omezen

b
c
8.

Každý má právo na …

a
b
c
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ochranu své osobnosti v případech
stanovených zákonem
ochranu své osobnosti jen ve zvláštních
případech stanovených zákonem
ochranu svého života a zdraví, jakož i
svobody, cti, důstojnosti a soukromí

9.

Domáhat se ochrany u orgánu
vykonávajícího veřejnou moc ...

a
b
c

10.

Hrozí-li neoprávněný zásah do práva
bezprostředně …

a

b
c

11.

Směřuje-li svépomoc jen k zajištění práva,
které bylo jinak zmařeno ...

a
b
c

12.

Vlastnické právo …

a
b
c

13.

Pomoci ke svému právu ...

a
b
c

14.

Vlastnictvím je ...

a
b
c

15.

Vlastník se může domáhat ...

a
b
c
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může každý, kdo se cítí ve svém právu
zkrácen
může každý
může dotčená osoba jen prostřednictvím
právního zástupce
může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit
jakýmkoliv úsilím a prostředky, které se osobě
v jeho postavení musí jevit vzhledem
k okolnostem jako vhodné
nesmí jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit
může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit
úsilím a prostředky, které se osobě v jeho
postavení musí jevit vzhledem k okolnostem
jako přiměřené
musí ten, kdo k ní přikročil ohlásit dopad
svého jednání sdělovacím prostředkům
musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez
zbytečného odkladu na příslušný orgán
veřejné moci
musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez
zbytečného odkladu na osobu blízkou
není v zákoně zmíněno
je chráněno zákonem jen ve zvláštních
případech
je chráněno zákonem a jen zákon může
stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká
si může každý sám vlastními prostředky
si může přiměřeným způsobem každý sám,
je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by
zásah veřejné moci přišel pozdě
si může každý pomoci jen prostřednictvím
právního zástupce
vše co někomu patří, všechny jeho věci
hmotné i nehmotné
pouze právo, které vlastník užívá
pouze hmotná věc
ochrany proti každému kdo neprávem do jeho
vlastnického práva zasahuje
ochrany proti zadržení věci
ochrany proti každému kdo právem do jeho
vlastnického práva zasahuje

16.

Každý člověk ...

a
b
c

neodpovídá za své jednání
odpovídá za své jednání
odpovídá za své jednání jen v případech, kdy
mu to stav poznání umožňuje

17.

Držitel se smí svémocnému rušení vzepřít a
věci, jež mu byla odňata při rušebním činu
znovu zmocnit ...

a

jakýmikoliv prostředky, neboť mu věc
prokazatelně náleží
nepřekročí-li přitom meze nutné obrany
jen na základě písemné žádosti

Kdo odvrací od sebe nebo jiného přímo
hrozící nebezpečí újmy …

a
b

18.

b
c

c

19.

je povinen k náhradě újmy
není za ni v žádném případě povinen
k náhradě újmy
není povinen k náhradě újmy tím způsobené
za podmínek stanovených občanským
zákoníkem

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného
bezprostředně hrozící nebo trvající
protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi
újmu …

a
b

20.

Vlastnická práva ...

a
b
c

nejsou v občanském zákoníku zmíněna
jsou občanským zákoníkem omezena
nejsou občanským zákoníkem omezena

21.

Vyžadují-li to okolnosti případu je každý
povinen počínat si tak, aby ...

a

nedošlo k jakékoliv újmě na svobodě, životě,
zdraví nebo vlastnictví
nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě,
životě, zdraví nebo vlastnictví
nedošlo k hádce

c

b
c
22.

Každý kdo od jiného převzal věc, která má
být předmětem jeho závazku ...

a
b
c

23.

Pracovník ostrahy je v souladu
s ustanovením zákoníku práce povinen …

a
b
c
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je povinen k její náhradě vždy
není povinen k její náhradě za podmínek
stanovených občanským zákoníkem
je povinen k její náhradě na základě písemné
dohody

není povinen o věc pečovat nebo ji jinak
spravovat
nahradí její poškození nebo zničení,
neprokáže-li, že by ke škodě došlo jinak
nahradí její poškození nebo zničení vždy
očekávat svého nadřízeného vedoucího
pracovníka na stanovišti
plnit pracovní povinnosti i mimo pracovní
dobu
pracovat řádně podle svých sil, znalostí a
schopností a plnit pokyny nadřízených,
vydané v souladu s právními předpisy a
spolupracovat s ostatními zaměstnanci

24.

25.

Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a
pracovní prostředky včetně výpočetní
techniky a telekomunikačního zařízení
zaměstnavatele a střeženého objektu
pracovník ostrahy …

a

Povinností pracovníka ostrahy danou
zákoníkem práce je …

a

b
c

b
c

26.

Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi
ostrahy mzda a odměna za pracovní
pohotovost …

a
b
c

27.

Povinností pracovníka ostrahy danou
zákoníkem práce je …

a
b
c

28.

29.

Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém
objektu) zaveden odůvodněný kontrolní
mechanizmus …

a

Pracovní smlouva musí obsahovat …

a
b

b
c

c
30.

Pracovní poměr může být rozvázán …

a
b
c
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smí, avšak pouze v případech kdy to
naléhavě potřebuje
nesmí bez souhlasu zaměstnavatele
smí kdykoliv

dodržovat právní předpisy vztahující se k
práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané,
pokud s nimi byli řádně seznámeni
stravovat se v závodní jídelně
dostavit se na stanoviště nejpozději do 15
minut od zahájení pracovní doby
jejíž výši stanoví zaměstnavatel podle finanční
situace
nejméně ve výši a za podmínek stanovených
zákonem
nenáleží, neboť tato podmínka není zákonem
stanovena
dostavit se na stanoviště nejpozději do 15
minut od zahájení pracovní doby
využívat pracovní dobu a plnit kvalitně a včas
pracovní úkoly
plnit své povinnosti i mimo pracovní dobu
není zaměstnavatel povinen informovat
zaměstnance
tato situace není zákonem upravena
je zaměstnavatel povinen přímo informovat
zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech
jejího provádění
obsah není stanoven zákonem
druh práce, který má zaměstnanec pro
zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa
výkonu práce a den nástupu do práce
druh práce a výši mzdy
jestliže bylo zrušeno místo výkonu práce
(např. střežený objekt)
v jakékoliv situaci
jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením
nebo zrušením ve zkušební době

31.

Zákoník práce upravuje právní vztahy …

a
b
c

32.

Pracovník ostrahy neodpovídá za škodu,
kterou způsobil při odvracení škody hrozící
zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo
hrozícího životu nebo zdraví …

a
b
c

33.

Pracovník ostrahy odpovídá zaměstnavateli
za škodu, kterou mu způsobil zaviněným
porušením …

a
b
c

34.

35.

Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci
vnášejí či vynášejí z objektu pracovník
ostrahy …

a

Je-li k odvrácení škody hrozící
zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je
zaměstnanec …

a

b
c

b

c

36.

Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou
způsobil při odvracení škody hrozící
zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo
hrozícího životu nebo zdraví, jestliže ...

a
b
c

37.

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních
služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát
podle svých možností …

a
b
c
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vznikající mezi právnickými osobami při
uzavření smlouvy
mezi zaměstnanci
vznikající při výkonu závislé práce mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli
i tehdy jestliže tento stav zavinil, avšak
počínal si přitom způsobem přiměřeným
okolnostem
jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a
počínal si přitom způsobem přiměřeným
okolnostem
vždy
povinností při plnění pracovních úkolů nebo
v přímé souvislosti s ním
povinností při plnění pracovních úkolů, které
mu vyplývají z péče o nadřízeného
jakékoliv služební povinnosti
je oprávněn, je-li na něj toto právo delegováno
či jinak mu uloženo
nesmí
je oprávněn provádět ve službě kdykoliv
povinen vyhlásit stav nouze nebo požární či
jiný poplach
povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li
mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by
tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo
ostatní zaměstnance
vypnout přívod elektřiny, plynu a vody a
opustit pracoviště
tento stav sám úmyslně nevyvolal, avšak
počínal si přitom způsobem zcela
nepřiměřeným okolnostem
tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si
přitom způsobem přiměřeným okolnostem
tento stav sám úmyslně vyvolal
o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o
bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých
se bezprostředně dotýká jejich jednání
nejsou vázání touto povinností
pouze o svou vlastní bezpečnost bez ohledu
na okolnosti

38.

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních
služeb jsou povinni ve výkonu služby
dodržovat …

a

b
c

39.

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních
služeb jsou povinni ve výkonu služby
dodržovat …

a

b

c

40.

Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného
zaměstnance popřípadě úraz jiné osoby,
jehož byl svědkem, je zaměstnanec
soukromé bezpečnostní služby …

a
b
c

stanovené pracovní postupy, používat
stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky jen když to
vyžaduje situace
stanovené pracovní postupy, používat
stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky
stanovené pracovní postupy, používat
stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky podle svého
uvážení
právní a ostatní předpisy a pokyny
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci. Touto povinností
nejsou vázáni ve zvláštní situaci.
právní a ostatní předpisy a pokyny
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, pouze vyžaduje-li to
situace
právní a ostatní předpisy a pokyny
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, s nimiž byli řádně
seznámeni
povinen oznámit nejdéle následující pracovní
den svému nadřízenému vedoucímu
zaměstnanci
povinen bezodkladně oznámit, svému
nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, pokud
mu to jeho zdravotní stav dovolí
povinen oznámit pokud jde o úraz, který má
zjevné následky na zdraví

41.

Nedostatky a závady na pracovišti, které
ohrožují nebo by mohly bezprostředně a
závažným způsobem ohrozit bezpečnost
nebo zdraví, vznik mimořádné události a
závady nebo poruchy technických zařízení a
ochranných systémů je strážný povinen …

a
b
c

oznámit technické úklidové službě
viditelně označit stanoveným způsobem
oznámit svému nadřízenému vedoucímu
pracovníkovi

42.

Požívání alkoholických nápojů a jiných
návykových látek v průběhu služby a vstup
pod jejich vlivem na místo výkonu služby je
pracovníkům soukromé bezpečnostní služby
…

a
b
c

zakázáno s výjimkou požití nápojů se
sníženým obsahem alkoholu
povoleno pouze ve státem uznaný svátek
zakázáno

Osobní ochranné pracovní prostředky chrání
strážného …

a
b
c

před pracovními riziky
před znečištěním
před nepřízní počasí

43.
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44.

Požární řád pracoviště stanovuje …

a
b
c

45.

46.

Pracovník ostrahy je při výkonu služby
povinen ohlásit příslušnému operačnímu
středisku hasičského záchranného sboru …

a

Strážný je povinen znát …

a

b
c

b
c
47.

Strážný je povinen v souvislosti se
zdoláváním požáru …

a
b
c

činnosti, které má zaměstnavatel provést
k uhašení požáru
zásady zabezpečení požární ochrany objektu
povinnosti údržby objektu
každý požár ve střeženém objektu, při kterém
vznikla škoda větší než 1,5 milionu Kč
každý požár ve střeženém objektu
jen požár ropných produktů a vysoce
hořlavých látek a ostatní druhy požárů podle
rozhodnutí nadřízeného vedoucího
pracovníka
rozmístění hasicích přístrojů a ostatních
věcných prostředků požární ochrany ve
střeženém objektu
použití hasičského vozu a způsob opuštění
objektu
umístění nejbližší jednotky HZS
uhasit požár i s nasazením svého života či
zdraví
zjistit rozsah požáru a podle jeho charakteru
vyrozumět nadřízeného vedoucího pracovníka
uhasit požár, jestliže je to možné, nebo
provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

48.

Šok je závažný zdravotní stav, se kterým se
strážný může setkat …

a
b
c

pouze u závažných úrazů
pouze při velké ztrátě tělesných tekutin
u všech závažných úrazových i neúrazových
stavů

49.

K život zachraňujícím poúrazovým úkonům
patří …

a
b

podání teplé stravy a tekutin
obnova dýchání a srdeční činnosti a zástava
masivního krvácení
znehybnění zraněného

c
50.

Zaměstnavatel je povinen nepřipustit aby
zaměstnanec vykonával práce …

a
b
c

51.

Trestným činem je …

a
b
c
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které zaměstnanec předem odůvodněně
odmítl vykonat
jejichž náročnost by neodpovídala jeho
schopnostem a zdravotní způsobilosti
v podmínkách stresu

každý společensky nebezpečný čin
čin, který je obecně odsouzeníhodný
protiprávní čin, který zákon označuje za
trestný a vykazuje znaky uvedené v zákoně

52.

Při ochraně napadeného objektu je strážný
povinen …

a
b
c

53.

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo
hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný
trestním zákonem …

a
b
c

54.

Nutnou obranou není …

a
b
c

55.

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací
nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému
trestním zákonem …

a
b
c

56.

Nejde o krajní nouzi, …

a

b

c

jednat tak, aby napadení bylo vždy odvráceno
jednat v souladu s právními předpisy a
interními normami pro výkon služby
nejednat, pokud se cítí sám ohrožen
je trestným činem
není trestným činem za podmínek uvedených
v zákonu
není trestním činem za jakýchkoli okolností
obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu
útoku
obrana zájmů slabšího
obrana daná velikostí chráněného majetku
nebo rozsahem chráněného zájmu
je vždy trestným činem
není trestným činem za podmínek uvedených
v zákonu
není trestným činem za jakýchkoliv okolností
jestliže bylo možno nebezpečí za daných
okolností odvrátit jinak anebo způsobený
následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě
závažnější než ten, který hrozil
jestliže bylo nutno toto nebezpečí za daných
okolností odvrátit jinak anebo způsobený
následek je zřejmě mnohem menší než ten,
který hrozil
vždy jestliže bylo odvraceno nebezpečí
v součinnosti s Policií ČR

57.

Postup strážného (kohokoliv) při omezení
svobody osoby přistižené při páchání
trestného činu nebo bezprostředně poté …

a
b
c

stanovuje trestní zákon
stanovuje trestní řád
není stanoven

58.

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena
při trestném činu nebo bezprostředně poté …

a

nesmí strážný omezit, neboť je chráněna
zákonem
smí strážný omezit, pokud je to nutné ke
zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo
k zajištění důkazů
smí strážný omezit, vždy když jde o
nebezpečného pachatele

b
c
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59.

Jestliže strážný omezil osobní svobodu osobě a
přistižené při trestném činu nebo
b
bezprostředně poté …
c

je povinen ji ihned vyslechnout
je povinen tuto osobu předat ihned po
zahájení pracovní doby nejbližšímu
policejnímu orgánu
je povinen toto osobu předat ihned
policejnímu orgánu a nelze li tak učinit, je
povinen tomuto orgánu omezení osobní
svobody bez odkladu oznámit

60.

Za důkaz trestného činu nebo přestupku
může sloužit …

a
b
c

vše, co může přispět k objasnění věci
vše co zjevně nese stopy poškození
cokoliv co se nalézá ve střeženém objektu

61.

Strážný je povinen při zjištění nebo podezření
na spáchání trestného činu ve střeženém
objektu …

a
b
c

zajistit objekt všemi dostupnými prostředky
chránit před zničením důkazy a stopy
nevstupovat do podezřelých míst

62.

Věcnými důkazy spáchání trestného činu jsou
…

a

předměty, které mohou být prostředkem k
odhalení a zjištění trestného činu, jeho
pachatele a stopy trestného činu.
pouze předměty zjevně poškozené,
přemístěné a označené
jakékoliv předměty, které se vztahují k výkonu
služby strážného

b
c

63.

Trestný čin nespáchá, kdo jedná …

a
b
c

64.

Strážní mohou zpracovávat osobní údaje …

a
b
c

9

na základě svolení osoby, jejíž zájmy jsou
činem dotčeny a která je účastna tohoto činu
na základě svolení osoby, jejíž zájmy jsou
činem dotčeny, a o kterých může tato osoba
bez omezení oprávněně rozhodovat,
na základě souhlasu svědka činu
pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném
správním řádem
pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném
správcem nebo zpracovatelem
pouze na chráněném pracovišti

65.

Strážní, kteří v rámci plnění zákonem
stanovených oprávnění a povinností
přicházejí do styku s osobními údaji …

a

b

c

jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost
mlčenlivosti končí skončením zaměstnání
nebo příslušných prací.
nejsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů v mimopracovní
době
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost
mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání
nebo příslušných prací.

66.

Číslo, kód nebo prvek specifický pro fyzickou,
fyziologickou, psychickou, ekonomickou,
kulturní nebo sociální identitu osoby …

a
b
c

není osobní údaj
je osobní údaj, je li přiřazen k určité osobě
je osobním údajem jen v určitých případech

67.

Je strážný oprávněn využívat osobní údaje,
se kterými se seznámil při výkonu služby
využívat pro svoji osobní potřebu …

a
b
c

ano
ne
jen se souhlasem nadřízeného

68.

Podmínkou zpracování citlivých údajů o
osobě ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. je
…

a
b

výslovný a prokazatelný souhlas osoby
písemný příkaz nadřízeného k jejich
zpracování
tato podmínka není zákonem stanovena

c

69.

Úkolem Policie České republiky je …

a
b
c

70.

Při provádění úkonu je policista povinen …

a
b
c
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plnit specifické úkoly obrany státního zájmu
chránit bezpečnost státu a jeho důležitých
součástí
chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný
pořádek a plnit další zákonem stanovené
úkoly
prokázat svoji příslušnost hodností a
příjmením
prokázat svoji příslušnost stanoveným
způsobem pokud mu to povaha nebo
okolnosti umožňují
povinnost prokázání příslušnosti mu ze
zákona nevyplývá

71.

Policie ČR při plnění svých úkolů …

a
b
c

72.

Požadovat pomoc od orgánů a osob …

a
b
c

73.

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti
…

a
b
c

spolupracuje s právnickými a fyzickými
osobami
nemá povinnost spolupracovat s právnickými
a fyzickými osobami
není povinna spolupracovat s veřejností
je policista oprávněn v rozsahu potřebném pro
splnění konkrétního úkolu policie
není policista oprávněn
je policista oprávněn kdykoliv
veřejného pořádku v rámci působnosti obce a
plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
správy obce a plní další úkoly stanovené
obecními úřady, pokud tak stanoví zákon
obecního pořádku

74.

Obracet se na zaměstnance obce zařazené
do obecní policie (strážníky) se žádostí o
pomoc …

a
b
c

má právo občan obce, pokud se cítí ohrožen
má právo každý
nemá právo občan, pokud si může pomoci
sám

75.

Výzvy nebo pokynu policisty je povinen
uposlechnout …

a
b
c

každý, avšak v určitých případech za úplatu
bez zbytečného odkladu každý
každý s výjimkou osob tělesně a duševně
postižených

76.

Policista je při plnění konkrétního úkolu
policie oprávněn …

a

vstupovat v živnostenské provozovně do
prostor i po skončení prodejní nebo provozní
doby
vstupovat v živnostenské provozovně do
prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se
v nich zdržují fyzické osoby a to i po skončení
prodejní nebo provozní doby
nemá oprávnění vstupovat do prostor
v živnostenské provozovně

b

c

77.

O skutečnostech, které se vztahují k zajištění
bezpečnosti objektu a výkonu služby jakož i o
skutečnostech obchodní, výrobní, technické
či jiné povahy, o kterých se pracovník
soukromé bezpečnostní služby při výkonu
služby dozvěděl …
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a
b

c

je povinen vždy zachovávat mlčenlivost
je povinen zachovávat mlčenlivost, této
povinnosti může být zproštěn rozhodnutím
orgánu činného v trestním řízení či
nadřízeného
je povinen zachovávat mlčenlivost pouze
v mimopracovní době

78.

Nalezenou nebo neoprávněně získanou
utajovanou informaci …

a
b
c

je strážný povinen předat nadřízenému
je strážný povinen vrátit na místo kde ji nalezl
či získal
je strážný povinen neprodleně předat
Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo
policii

79.

Obchodní tajemství …

a
b
c

je zákonem chráněno
není zákonem chráněno
je zákonem chráněno pouze v případě, že
informace mají bezpečnostní charakter

80.

Strážný, který má při výkonu služby přístup
k utajovaným informacím, musí …

a
b

být zdráv a bezúhonný
splňovat podmínky pro přístup k utajovaným
informacím stanovené zákonem
splňovat podmínky stanovené nadřízeným a
být řádně poučen

c

81.

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob …

a
b
c

82.

83.

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob
musí pracovník splňovat odbornou
způsobilost …

a

Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob
obsahuje tyto činnosti…

a

b
c

b

c
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musí být zaměstnanec odborně a zdravotně
způsobilý
musí být zaměstnanec řádně vycvičen a
fyzicky zdatný
nejsou stanovena žádná zákonná či pracovní
omezení
stanovenou přílohou č. 5 k živnostenskému
zákonu
stanovenou zákoníkem práce
není zákonem upraveno
hlídací službu nemovitého a movitého majetku
včetně převozu peněz a další služby s tím
spojené
poskytování služeb spojených s ostrahou a
ochranou nemovitého a movitého majetku,
ostrahou při přepravě peněz, cenností či
jiného majetku, ochranou osob a vymezených
zájmů, zajišťování pořádku v místech konání
veřejných shromáždění, slavností,
sportovních podniků nebo lidových zábav
podle pokynů objednatele, vyhodnocování
bezpečnostních rizik, zpracování plánů
ochrany a provozování centrálních pultů
ochrany
kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním
bezpečnosti a ochrany

84.

Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní
listiny k provozování živnosti ostraha majetku
a osob se prokazuje …

a
b
c

výpisem z evidence Rejstříku trestů
čestným prohlášením
neprokazuje se

85.

Fyzická osoba vykonávající činnost ostraha
majetku a osob splňuje zdravotní způsobilost
jestliže …

a

absolvovala potřebná vyšetření u speciálního
zdravotního zařízení zřízeného pro tyto účely
má aktuální posudek o zdravotní způsobilosti
k výkonu dané pracovní činnosti vydaný
posuzujícím lékařem na základě výsledků
zdravotní prohlídky a dalších potřebných
vyšetření
se cítí zcela zdráv a toto prokáže při prověrce
fyzické a zdravotní zdatnosti

b

c

86.

Výkon činnosti ostraha majetku a osob může
vykonávat zaměstnanec, který prokázal
odbornou způsobilost …

a
b
c

87.

88.

89.

Podnikatel provozující koncesovanou živnost
ostraha majetku a osob odpovídá podle
živnostenského zákona v aktuálním znění za
to, že jeho zaměstnanci …

Podání ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb.
Správní řád je úkonem …

Osoba provozující koncesovanou živnost
ostraha majetku a osob musí splňovat
odbornou způsobilost …

a

b
c

splňují způsobilost pro výkon povolání,
stanovenou zvláštními právními předpisy,
znalost bezpečnostních předpisů a předpisů
upravujících ochranu veřejného zdraví
vycvičení a zdravotně a fyzicky připravení
pouze se středním vzděláním ukončeným
maturitou v oboru bezpečnostním, právním
nebo obdobném, nejvýše však
s vysokoškolským v oboru obrana a ochrana
státu

a

učiněným na podatelně správního úřadu

b
c

směřujícím vůči podávajícímu
směřujícím vůči správnímu orgánu

a

stanovenou v příloze č. 3 živnostenského
zákona
stanovenou zákoníkem práce a vyhláškou
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
kterou stanoví příslušný živnostenský úřad

b
c

90.

Žádost ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb.
Správní řád musí obsahovat náležitosti
stanovené tímto zákonem a dále …

a
b
c
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absolvováním středního a vyššího vzdělání
způsobem stanoveným v příloze č. 5
živnostenského zákona
základním vzděláním a nejméně 5ti lety praxe
v bezpečnostním oboru

musí z ní být patrné, o co žadatel žádá nebo
čeho se domáhá
musí být v písemné formě na úředním
(hlavičkovém) papíře
musí být odeslána poštou jako doporučená
zásilka

91.

Správní řízení je postup správního orgánu,
jehož účelem je …

a
b
c

92.

Osvědčení o odborné kvalifikaci pro pracovní
činnost strážný se získává …

a
b
c

93.

Podmínky držení, nošení a používání
střelných zbraní a střeliva …

a

vydání rozhodnutí, jímž se stanoví způsob
přijímání podnětů a žádostí
vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci
zakládají, mění nebo ruší práva a anebo
povinnosti jmenovitě určené osoby
stanovení úřední doby správního orgánu
na základě prokázání nejméně 5 let praxe
v bezpečnostním oboru
zkouškou u autorizované osoby
na základě absolvování speciálního kurzu pro
pracovníky ostrahy

b
c

jsou určeny nařízením a vyhláškou
Ministerstva vnitra
nejsou určeny zákonem
jsou určeny zákonem

94.

Nabývat, držet nebo nosit zbraň může …

a
b
c

pouze držitel zbraně
pouze držitel zbrojního průkazu nebo licence
kdokoliv, neboť to není zákonem stanoveno

95.

Strážný může nosit ve službě střelnou zbraň
…

a

c

pouze je-li držitelem zbrojního průkazu
příslušné skupiny a je ve službě ohrožen na
životě
pouze je-li držitelem zbrojního průkazu
příslušné skupiny a nošení zbraně je
sjednáno v pracovní smlouvě a nadřízený
k jejímu nošení dal pokyn
kdykoliv, jestliže tuto zbraň vlastní

b

96.

Nošením zbraně se rozumí mít zbraň …

a
b
c

v opaskovém nebo ramenním pouzdře
nenabitou a uloženou v uzavřeném obalu
u sebe

97.

Svěřit střelnou zbraň jinému strážný smí …

a
b
c

jen když ho dobře zná
pouze v případech uvedených zákonem
pokud ho k tomu nadřízený vedoucí pracovník
vyzve

98.

Pokud má u sebe strážný ve službě zbraň, je
povinen mít u sebe …

a
b
c

náboje do této zbraně
zbrojní průkaz a průkaz zbraně
pověření k ostraze objektu
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99.

Přestupkem je …

a
b
c

zaviněné jednání, které porušuje nebo
ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek
výslovně označeno v zákoně,
zaviněné jednání, které může být posuzováno
současně jako trestný čin
zaviněné jednání, které porušuje nebo
ohrožuje zájem společnosti a škoda při něm je
vyšší než 100 tisíc Kč

100. Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím
majetku krádeží, zničením nebo poškozením
nebo se o takové jednání pokusí, se dopustí
…

a
b
c

trestného činu
přečinu proti lidskosti
přestupku, pokud se nejedná o trestný čin

101. K odpovědnosti za přestupek postačí …

a
b

zavinění úmyslné
zavinění z nedbalosti, pokud zákon nestanoví
výslovně jinak
zaviněné hrubé a neprofesionální jednání

c
102. Přestupku se dopustí ten, kdo …

a
b
c

neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu
její pravomoci
neuposlechne výzvy strážného
neuposlechne veřejného činitele při výkonu
jeho pravomoci

103. Porušení podmínek uložených na ochranu
veřejného pořádku při konání veřejných
tělovýchovných, sportovních nebo kulturních
podniků …

a
b
c

není zákonem zmíněno
je přestupkem proti veřejnému pořádku
není přestupkem proti veřejnému pořádku

104. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo
…

a
b
c

úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek
oprávněně užívá cizí majetek
neuposlechne výzvu veřejného činitele
k vydání svého majetku

105. Ublížení na zdraví z nedbalosti …

a
b
c

není zákonem zmíněno
není přestupek proti občanskému soužití
je přestupek proti občanskému soužití

106. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt …

a
b
c

není zákonem zmíněno
nedopustí se přestupku
dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku

107. Kdo vzbudí veřejné pohoršení …

a
b
c

není zákonem zmíněno
nedopustí se přestupku
dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku

108. Vyhrožování újmou na zdraví, drobné
ublížení na zdraví, schválnosti nebo jiné
hrubé jednání …

a
b
c

není zákonem zmíněno
není přestupkem
je přestupkem proti občanskému soužití
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109. Vyžaduje- li policie pomoc v rozsahu
potřebném pro plnění úkolu …

a
b
c

je pracovník ostrahy povinen pomoc
poskytnout, kromě případů výslovně
uvedených v zákoně
není pracovník ostrahy povinen poskytnout
požadovanou pomoc
je pracovník ostrahy oprávněn pomoc
poskytnout pouze po oznámení svému
nadřízenému vedoucímu pracovníkovi

110. S osobami vykonávajícími činnost ve
prospěch zajištění vnitřního pořádku a
bezpečnosti např. soukromými
bezpečnostními službami …

a
b
c

policie při plnění svých úkolů nespolupracuje
policie při plnění svých úkolů spolupracuje
spolupráce není zákonem řešena

111. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii
…

a

c

občanským průkazem a uvedením služebního
čísla
služebním stejnokrojem, služebním průkazem
nebo odznakem policie
není povinen příslušnost prokázat

112. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické
záchranné služby (tísňové volání) je …

a
b
c

158
155
150

113. Strážný je ve službě povinen spolupracovat
…

a

se zasahujícími jednotkami hasičského
záchranného sboru při likvidaci požáru
střeženého objektu. Nemusí strpět omezení
nebo poskytnout pomoc pouze pokud by to
ohrozilo jeho život, zdraví nebo způsobilo
zjevně větší následek, než hrozil.
se všemi zaměstnanci střeženého objektu
s údržbářskou četou formou přímé pomoci

b

b
c
114. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které a
mu stanoví …
b
c
115. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit,
kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody,
plynu a elektrické energie …

116. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové
volání) je …
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a
b

zaměstnanci střeženého objektu
vymezené osoby vedení či správy střeženého
objektu
pouze ředitel a jeho náměstci

c

obecní policii
zasahující jednotce hasičského záchranného
sboru
technikovi údržby

a
b
c

155
114
150

117. Základními složkami integrovaného
záchranného systému jsou …

a
b
c

Hasičský záchranný sbor, Policie České
republiky, Zdravotnická záchranná služba
Hasičský záchranný sbor, Policie České
republiky, Obecní policie
Hasičský záchranný sbor, ostatní ozbrojené
složky a neziskové organizace

118. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak je
a
velitelem zásahu v místě nasazení složek IZS b
…
c

příslušník Policie ČR s nejvyšší hodností
velitel jednotky požární ochrany nebo
příslušný funkcionář HZS
ošetřující lékař s nejdelší praxí

119. Je-li to nutné pro provádění záchranných
prací, pracovník ostrahy …

není povinen umožnit vstup osob na pozemky
a do objektů včetně vjezdu nezbytné techniky
zváží, zda je vstup osob na pozemky a do
objektů včetně vjezdu nezbytný a jedná podle
svého úsudku
je povinen umožnit vstup osob na pozemky a
do objektů včetně vjezdu nezbytné techniky

a
b
c

120. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout
a
potřebnou pomoc, jestliže tak může učinit bez
nebezpečí pro sebe a jiného …
b
c
121. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti
patří …

a
b
c

osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví
vážné poruchy zdraví nebo jiného
onemocnění
jen osobě, kterou svým oprávněným zásahem
při odvracení nebezpečí zranil
jen když o to dotčená osoba výslovně žádá
pravidelnost zahájení a směru obchůzek
změna času zahájení a směru obchůzky při
dodržení stanoveného časového rozpětí mezi
dvěma obchůzkami
čas zahájení a směr obchůzky nepatří
k taktickým zásadám

122. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí
osoby, pokud to situace dovoluje, …

a
b
c

těsný
co největší
nad (za) mezí zásahu

123. Správná pozice strážného při doprovodu
. osoby nebo stojícího vozidla je taková, která
umožňuje …

a

okamžitě fyzicky chránit doprovázenou osobu
v jakékoliv situaci
pozorovat doprovázenou osobu, dění
a chování ostatních osob v jejím okolí a
bezprostřední reakci strážného na změnu
situace
skrytý pohyb strážného

b

c
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124. Při podezření, že v místnosti se zdržuje
neznámá osoba, strážný zvolí následující
taktiku …

a
b
c

125. Strážný provede kontrolu věcí, které
zaměstnanec vynáší z objektu …

a
b
c

126. Svévolné opuštění stanoviště nebo
neprovedení nařízené obchůzky je …

a
b
c

127. K zásadám vystupování strážného ve službě
patří …

a
b
c

128. Ústroj strážného ve službě …

a
b
c

129. Činnost strážného ve službě …

a

b
c

skrytě pozoruje situaci, hodnotí rizika
a možnosti zásahu a na základě zhodnocení
situace se rozhodne pro další postup
skrytě pozoruje situaci, čeká, až osoba opustí
místnost a poté událost ohlásí nadřízenému
okamžitě přivolá policii
jen je-li na něj oprávnění ke kontrole
delegováno
kdykoliv bez ohledu na oprávnění má-li
k tomu důvod
není oprávněn provádět kontrolu
porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci
trestný čin
běžnou pracovní náplní
přiměřeně tvrdé jednání
profesionální, rozhodné avšak slušné a taktní
jednání
vyzývavé až provokující jednání
je závazně stanovena vnitřním předpisem
zaměstnavatele
je stejnokroj, strážný jej může vhodně
kombinovat s doplňky (deštník, klobouk,
plavky)
je stejnokroj nebo civilní oděv podle vlastní
úvahy
je stanovena zákony, smluvními podmínkami,
vnitřními předpisy zaměstnavatele a
střeženého objektu a pokyny oprávněných
osob
je stanovena zákony, pokyny a návodem k
použití
zpravidla není stanovena v žádném
dokumentu a závisí na znalostech a
dovednostech strážného

130. Strážný prokazuje svou příslušnost
k subjektu, na který byla zadavatelem služby
delegována práva zpravidla …

a
b
c

nemá tuto povinnost
jménem a příjmením
průkazem identifikujícím zaměstnavatele a
současně identitu strážného. Forma průkazu
není zákonem stanovena.

131. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany
. jsou …

a

agresivní výpad

b

údery, kopy, defenzivní pohybové techniky,
využití osobních obranných prostředků
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132. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy
daného objektu stanovuje …

c

kryt hlavy, sed nebo leh

a
b

zákon
smlouva a z ní odvozené směrnice (pokyny,
instrukce) pro výkon služby
jakékoliv nařízení správce objektu

c
133. Strážný propustí vozidlo do objektu / z
objektu …

a
b
c

134. V objektu se stanoveným dopravně
regulačním režimem smí vozidla stát a
parkovat …

když řidiče osobně zná
po kontrole a prokázání oprávněnosti vjezdu /
výjezdu
jestliže je to nezbytně nutné k vyřešení
dopravní situace

a
b

na volných místech
pouze na vymezených místech

c

kdekoliv

135. Omezení osobní svobody osoby přistižené při a
. páchání trestného činu nebo bezprostředně
poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a b
zajistit důkazy …
c

strážný bez prodlení oznámí stanoveným
způsobem Policii ČR
strážný bez prodlení oznámí stanoveným
způsobem obecní policii
strážný bez prodlení oznámí správci objektu

136. K technickým bezpečnostním systémům patří
…

poplachový zabezpečovací systém, kamerový
systém, systém kontroly vstupu a elektrická
požární signalizace
elektronická zabezpečovací signalizace, pes,
evakuační rozhlas
siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí
systém

a
b
c

137. Podstatou činnosti poplachového
zabezpečovacího systému je …

a
b
c

detekce podezřelých osob
detekce narušení zastřeženého prostoru
vyhlášení požárního poplachu

138. Podstatou činnosti elektrické požární
signalizace je …

a
b
c

hašení požáru
detekce požáru
spuštění podnikového rozhlasu

139. Bezpečnostní mechanické zábrany jsou
prostředkem …

a
b

k zamezení průniku vody do jiných prostorů
k zamezení nebo omezení vstupu osob nebo
vjezdu vozidel, která nemají vstupní nebo
vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru
nebo k usměrnění jejich pohybu
nouzovému zastavení jedoucího vozidla

c
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140. Připojení poplachového systému na pult
centralizované ochrany resp. do dohledového
a poplachového centra …

141. Kamerové systémy instalované ve střeženém
objektu slouží …

a
b

zabezpečuje ochranu proti požáru
zabezpečuje koordinaci se složkami MV ČR

c

přenáší poplachový signál vyžadující odezvu
na dispečerské pracoviště

a

k vizuálnímu sledování a záznamu situace
v protějším činžovním domě
k automatickému spuštění hasicího zařízení
k dálkovému vizuálnímu sledování zadaného
prostoru a případnému záznamu obrazu
z tohoto prostoru

b
c

142.

Systém kontroly vstupu …

a
b
c

zabezpečuje ochranu proti požáru
minimalizuje riziko neoprávněného vstupu do
zabezpečeného prostoru
zabezpečuje uzavření vjezdové brány po
ukončení pracovní doby

143.

Bezpečnostní folie na oknech …

a
b
c

zabrání průniku pachatele
ztíží průnik při manuálním útoku pachatele
zabrání průstřelu

144.

Bezpečnostní dveřní kování …

a

nelze zvenku demontovat a vložka z něj
nevyčnívá
je plně odolné proti odvrtání, rozřezání nebo
rozlomení
nelze k němu zhotovit náhradní klíč

b
c
145.

Panikové kování v nouzových východech
anebo na evakuačních cestách z budovy …

a
b
c
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umožňuje otevírat dveře jen z vnitřní strany a
umožňuje rychlé opuštění budovy při
mimořádné situaci
zabraňuje panice při požáru budovy
je instalováno na všech východech z velkých
budov

