FACILITY s.r.o.

Okruh oblastí, které se mohou objevit na písemné zkoušce
profesní kvalifikace - strážný

Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

I. Listina základních práva svobod stanovuje, že každý občan může činit
a) co je zákonem zakázáno pouze v mimořádných případech
b) co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
c) vše pro své blaho

2. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí
a) může být omezena, pokud to vážnost situace vyžaduje
b) není zaručena
c) je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem

3. Které jednání je trestným činem
a) vyplývá ze způsobené společenské újmy a vážnosti situace
b) stanoví jen zákon
c) 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) každý mimo cizinců
b) každá osoba starší 15 let
c) každý

5. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena
a) Listinou základních práv a svobod
b) prováděcí legislativou orgánů činných v trestním řízení
c) není zákonem zaručena

6. Právo odepřít výpověď, jestliže by jí dotčený způsobil nebezpečí trestního stíhání
sobě nebo osobě blízké
a) není zákonem zaručeno
b) není v zákonech zmíněno
c) je dáno Listinou základních práv a svobod

7. Majetkové vztahy fyzických a právnických osob
a) nejsou upraveny zákonem
b) jsou upraveny Občanským zákoníkem
c) jsou upraveny zákonem o živnostenském podnikáni

8. Vlastník má právo na ochranu proti tornu, kdo do jeho vlastnického práva
a) oprávněně zasahuje
b) vstupuje různými omezeni
c) neoprávněně zasahuje
9. Fyzická osoba má právo na
a) ochranu své osobnosti v případech stanovených zákonem
b) ochranu své osobnosti jen ve zvláštních případech
c) ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cit a lidské důstojnosti, jakož
i soukromí svého jména a projevů osobní povahy

10. Každý je povinen počínat si tak, aby
a) nezpůsobil škodu na zdraví, na majetku, na přírodě a Životním prostředí
b) nedocházelo ke Škodám na zdraví, na majetku. na přírodě a životním prostředí
c) mohl kdykoliv odvrátit nebezpečí, které z jeho počínáni vyplyne

11. Komu hrozí Škoda, je povinen k jejímu odvrácení
a) zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení
b) zakročil tak, aby bylo ohrožení odvráceno
c) učinit vše co je v jeho silách a možnostech

12. Kdo způsobil škodu. když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám
nevyvolal
a) je za ni také vždy odpovědný
b) není za ni v žádném případě odpovědný
c) není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolnosti odvrátit
jinak anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější
než ten, který hrozil

13. Neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil
a) v obraně proti útoku vedenému nepřiměřeně, nebo proti osobním zájmům
b) v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku
c) při obraně všeobecně

14. Pracovník ostrahy odpovídá za škodu, kterou způsobil
a) vždy
b) porušením právní povinnosti
c) jestliže tento stav zavinil, avšak počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem

15. Pracovník ostrahy jev souladu s ustanovením zákoníku práce povinen
a) očekávat svého nadřízeného vedoucího pracovníka na stanovišti
b) plnit pracovní povinnosti i mimo pracovní dobu
c) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny nadřízených

16. Užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky včetně výpočetní
techniky a telekomunikačního zařízení zaměstnavatele a střeženého objektu
pracovník ostrahy
a) smí, avšak pouze v případech kdy to naléhavě potřebuje
b) nesmí bez souhlasu zaměstnavatele
c) smí kdykoliv

17. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je
a) dodržovat předpisy vztahující se k práci jím vykonávané
b) stravovat se v závodní jídelně
c) dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 minut od zahájeni pracovní doby
18. Za vykonanou práci ptIsluŠi pracovniko%1 ostrahy mzda a odměna za pracovní
pohotovost
a) jejíž výši stanoví zaměstnavatel podle finanční situace
h) nejméně ve výši a za podmínek stanovených zákonem
c) nenáleží, neboť tato podmínky není zákonem stanovena

19. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je
a) dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 minut od zahájení pracovní doby
b) plnit kvalitně a včas pracovní úkoly
c) plnit své povinnosti i mimo pracovní dobu

20. Jestliže je u zaměstnavatele (ve střeženém objektu) zaveden odůvodněný
kontrolní mechanizmus
a) není zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance
b) tato situace není zákonem upravena
c) je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech
jejího prováděni

21. Pracovní smlouva musí obsahovat
a) obsah není stanoven zákonem
b) druh práce, místo nebo místa výkonu práce a den nástupu do práce
c) druh práce a výši mzdy

22. Pracovní poměr může být rozvázán
a) jestliže bylo zrušeno místo výkonu práce (např. střežený objekt)
b) v jakékoliv situaci
c) jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době

23. Zákoník práce upravuje právní vztahy
a) vznikající mezi právnickými osobami při uzavření smlouvy
b) mezi zaměstnanci
c) vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

24. Pracovník ostrahy neodpovídá za Škodu, kterou způsobil při odvracení škody
hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví
a) i tehdy jestliže tento stav zavinil, avšak počínal si přitom způsobem přiměřeným
okolnostem
b) jestliže tento stav sáni úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným
okolnostem
c) vždy

25. Pracovník ostrahy odpovídá zaměstnavateli za škodu. kterou způsobil
zaviněným porušením
a) povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
b) povinností při plnění pracovních úkolů, které mu vyplývají z péče o nadřízeného
c) jakékoliv služební povinnosti

26. Provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí či vynášejí z objektu
pracovník
ostrahy
a) je oprávněn, je-Ii na něj toto právo delegováno či jinak mu uloženo
b) nesmi
c) je oprávněn provádět ve službě kdykoliv

27. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby
dbát podle svých možností
a) o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých
se bezprostředně dotýká jejich jednáni
b) nejsou vázání touto povinnosti
c) pouze o svou vlastní bezpečnost bez ohledu na okolnosti

28. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby
dodržovat
a) stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky jen když to vyžaduje situace
b) stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky
c) stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky podle svého uvážení

29. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby
dodržovat
a) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Touto povinností nejsou vázáni ve zvláštní situaci
b) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištěni bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, pouze vyžaduje-Ii to situace
c) právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, s nimiž byli řádně seznámeni

30. Svůj pracovní úraz, pracovní úraz jiného zaměstnance popřípadě úraz jiné
osoby, jehož byl svědkem, je zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby
a) povinen oznámit nejdéle následující pracovní den svému nadřízenému vedoucímu
zaměstnanci
b) povinen bezodkladně oznámit, svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci, pokud
mu to jeho zdravotní stav dovolí
c) povinen oznámit pokud jde o úraz, který má zjevné následky na zdraví

31. 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) oznámit technické úklidové službě
b) viditelně označit stanoveným způsobem
c) oznámit svému nadřízenému vedoucímu pracovníkovi

32. 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) zakázáno s výjimkou požití nápojů se sníženým obsahem alkoholu b) povoleno pouze
ve státem uznaný svátek
c) zakázáno

33. Osobní ochranné pracovní prostředky chrání strážného
a) před pracovními riziky
b) před znečištěním
c) před nepřízní počasí

34. Požární řád pracoviště stanovuje
a) činnosti, které má zaměstnavatel provést k uhášeni požáru
b) zásady zabezpečení požární ochrany objektu
c) povinnosti údržby objektu

35. Pracovník ostrahy je při výkonu služby povinen ohlásit příslušnému operačnímu
středisku hasičského záchranného sboru
a) každý požár ve střeženém objektu, při kterém vznikla Škoda větší než 1,5 milionu Kč
b) každý požár ve střeženém objektu
c) jen požár ropných produktů a vysoce hořlavých látek a ostatní druhy požárů podle
rozhodnutí nadřízeného vedoucího pracovníka

36. Strážný je povinen znát
a) rozmístění hasicích přístrojů a ostatních věcných prostředků požární ochrany ve
střeženém objektu
b) použiti hasičského vozu a způsob opuštění objektu
c) umístěni nejbližší jednotky HZS

37. Strážný je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru
a) uhasit požár i s nasazením svého života Či zdraví
b) zjistit rozsah požáru a podle jeho charakteru vyrozumět nadřízeného vedoucího
pracovníka
c) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření

38. Šok je závažný zdravotní stav, se kterým se strážný může setkat
a) pouze u závažných úrazů
b) pouze při velké ztrátě tělesných tekutin
c) u všech závažných úrazových i neúrazových stavů

39. K život zachraňujícím poúrazovým úkonům patří
a) podání teplé stravy a tekutin
b) obnova dýcháni a srdeční činnosti a zástava masivního krváceni
c) znehybnění zraněného

40. Zaměstnavatel je povinen nepřipustit aby zaměstnanec vykonával práce
a) které zaměstnanec předem odůvodněně odmítl vykonat
h) jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti
c) v podmínkách stresu

41. Trestným činem je
a) každý společensky nebezpečný čin
b) čin, který je obecně odsouzeníhodný
c) protiprávní čin, který zákon označuje za trestný a vykazuje znaky uvedené v zákoně

42. Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen
a) jednat tak, ab napadeni bylo vždy odvráceno
b) jednat v souladu se zákony a interními normami pro výkon služby
c) nejednat, pokud se cítí sám ohrožen

43. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na
zájem chráněný trestním zákonem
a) je trestným činem
b) není trestným činem za podmínek uvedených v zákonu
c) není trestním činem za jakýchkoli okolností

44. Nutnou obranou není
a) obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku
b) obrana zájmů slabšího
c) obrana daná velikostí chráněného majetku nebo rozsahem chráněného zájmu

45. čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu
chráněnému trestním zákonem
a) je vždy trestným činem
b) není trestným činem za podmínek uvedených v zákonu
c) není trestným činem za jakýchkoliv okolností

46. Nejde o krajní nouzi,
a) jestliže bylo možno nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený
následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil
b) jestliže bylo nutno toto nebezpečí za daných okolnosti odvrátit jinak anebo způsobený
následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil
c) vždy jestliže bylo odvraceno nebezpečí v součinnosti s Policií ČR

47. Postup strážného (kohokoliv) při omezení svobody osoby přistižené při páchání
trestného činu nebo bezprostředně poté
a) stanovuje trestní zákon
b) stanovuje trestní řád
c) není stanoven.

48.Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo
bezprostředně poté
a) nesmí strážný omezit, neboť je chráněna zákonem
b) smí strážný omezit, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo
k zajištěni důkazů
c) smí strážný omezit, vždy když jde o nebezpečného pachatele

49, Jestliže strážný omezil osobní svobodu osobě přistižené při trestném činu nebo
bezprostředně poté
a) je povinen ji ihned vyslechnout
b) je povinen tuto osobu předat ihned po zahájení pracovní doby nejbližšímu policejnímu

orgánu
c) je povinen toto osobu předat ihned policejnímu orgánu a nelze Ii tak učinit, je povinen
tomuto orgánu omezení osobní svobody bez odkladu oznámit

50. Za důkaz trestního činu nebo přestupku může sloužit
a) vše, co může přispět k objasněni věci
b) vše, co zjevně nese stopy poškození
c) cokoliv co se nalézá ve střeženém objektu
51. Strážný je povinen při zjištění nebo podezření na spáchání trestného činu ve
střeženém objektu
a) zajistit objekt všemi dostupnými prostředky
b) zajistit důkazy a stopy
c) nevstupovat do podezřelých míst

52. Věcnými důkazy spáchání trestného činu jsou
a) předměty, které mohou být prostředkem k odhaleni a zjištění trestného činu, jeho
pachatele a stopy trestného Čínu
b) jakékoliv předměty zjevně poškozené, přemístěné. označené a podobně c) jakýkoliv
předmět. který se vztahuje k výkonu služby strážného

53. Trestný čin nespáchá, kdo jedná
a) na základě svoleni osoby, jejíž zájmy jsou činem dotčeny a která je účastna tohoto činu
b) na základě svolení osoby, jejíž zájmy jsou činem dotčeny, a o kterých může tato osoba
bez omezeni oprávněně rozhodovat
c) na základě souhlasu svědka Činu

54. Strážní mohou zpracovávat osobní údaje
a) pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném správním řádem
b) pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném správcem nebo zpracovatelem
c) pouze na chráněném pracovišti

55. Strážní, kteří v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností
přicházejí do styku s osobními údaji
a) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejněni by ohrozilo zabezpečeni osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti končí
skončením zaměstnáni nebo příslušných prací
b) nejsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů v mimopracovní
době
c) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i
po skončeni zaměstnáni nebo příslušných prací

56. Číslo, kód nebo prvek specifický pro fyzickou, fyziologickou, psychickou.
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu osoby
a) není osobní údaj
b) je osobní údaj
c) je osobním údajem jen v určitých případech

57. Je strážný oprávněn využívat osobní údaje, se kterými se seznámil při výkonu
služby využívat pro svoji osobní potřebu
a) ano
b) ne
c) jen se souhlasem nadřízeného
58. Podmínkou zpracování citlivých údajů o osobě ve smyslu zákona Č. 101/2000
Sb. je
a) výslovný a prokazatelný souhlas osoby
b) písemný příkaz nadřízeného k jejich zpracováni
c) tato podmínka není zákonem stanovena
59. Úkolem Policie České republiky je
a) plnit specifické úkoly obrany státního zájmu
b) chránit bezpečnost státu a jeho důležitých součástí
c) chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek a plnit další zákonem stanovené
úkoly

60. Při provádění úkonu je policista povinen
a) prokázat svoji příslušnost hodnosti a příjmením
b) prokázat svoji příslušnost stanoveným způsobem pokud mu to povaha nebo okolnosti
umožňují
c) povinnost prokázání příslušnosti mu ze zákona nevyplývá

61. Policie ČR při plnění svých úkolů
a) spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami
b) nemá povinnost spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami
c) není povinna spolupracovat s veřejností
62. Požadovat pomoc od orgánů a osob
a) je policista oprávněn v rozsahu potřebném pro splněni konkrétního úkolu policie
b) není policista oprávněn
c) je policista oprávněn kdykoliv

63. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti
a) veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
b) správy obce a plni další úkoly stanovené obecními úřady, pokud tak stanoví zákon
c) obecního pořádku

64. Obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (strážníky) se
žádosti
o pomoc
a) má právo občan obce, pokud se cítí ohrožen
b) má právo každý
c) nemá právo občan, pokud si může pomoci sám

65. Výzvy nebo pokynu policisty je povinen uposlechnout
a) každý, avšak v určitých případech za úplatu
b) bez zbytečného odkladu každý
c) každý s výjimkou osob tělesně a duševně postižených

66. Policista je při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn
a) vstupovat v živnostenské provozovně do prostor i po skončení prodejní nebo provozní
doby
b) 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
c) nemá oprávněni vstupovat do prostor v živnostenské provozovně

67.0 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
a) je povinen zachovávat mlčenlivost
b) je povinen zachovávat mlčenlivost, této povinnosti může být zproštěn rozhodnutím
vyšší právní moci či nadřízeného
c) je povinen zachovávat mlčenlivost pouze v mimopracovní době

68. Nalezenou nebo neoprávněně získanou utajovanou informaci
a) je Strážný povinen předat nadřízenému
b) je Strážný povinen vrátit na místo kde ji nalezl či získal
c) je strážný povinen neprodleně předat Národnímu bezpečnostnímu úřadu nebo policii

69. Obchodní tajemství
a) je zákonem chráněno
b) není zákonem chráněno
c) je zákonem chráněno pouze v případě, že informace mají bezpečnostní charakter
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70. Strážný, který má při výkonu služby přístup k utajovaným informacím musí
a) být zdráv a bezúhonný
b) splňoval podmínky pro přístup k utajovaným informacím stanovené zákonem
c) splňovat podmínky stanovené nadřízeným a být řádně poučen

71. Pro výkon Činností ostrahy majetku a osob
a) musí být zaměstnanec odborně a zdravotně způsobilý
b) musí být zaměstnanec řádně vycvičen a fyzicky zdatný
c) nejsou stanovena žádná zákonná či pracovní omezeni

72. Pro výkon činností ostrahy majetku a osob musí pracovník splňovat odbornou
způsobilost
a) stanovenou přílohou Č. 5 k živnostenskému zákonu
b) stanovenou zákoníkem práce
c) není zákonem upraveno

73. Koncesovaná Živnost ostraha majetku a osob obsahuje tyto činnosti
a) hlídaci službu nemovitého a movitého majetku včetně převozu peněz a další služby s
tím spojené
b) poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku,
ostrahou při přepravě peněz, cennosti Či jiného majetku, ochranou osob a vymezených
zájmů, zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromážděni, slavností,
sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováni
bezpečnostních rizik, zpracováni plánů ochrany a provozování centrálních pultů ochrany
c) kteroukoliv Činnost spojenou s poskytováním bezpečnosti a ochrany

74. Bezúhonnost žadatele o vydání koncesní listiny k provozování živnosti ostraha
majetku a osob se prokazuje
a) výpisem z evidence Rejstříku trestů
b) Čestným prohlášením
c) neprokazuje se

75. Fyzická osoba vykonávající Činnost ostraha majetku a osob splňuje zdravotní
způsobilost jestliže
a) absolvovala potřebná vyšetření u speciálního zdravotního zařízení zřízeného pro tyto
účely
b) má aktuální posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu dané pracovní Činnosti vydaný
posuzujícím lékařem na základě výsledků zdravotní prohlídky a dalších potřebných
vyšetření
c) se cítí zcela zdráv a toto prokáže při prověrce fyzické a zdravotní zdatnosti

76. Výkon Činnosti ostraha majetku a osob může vykonávat zaměstnanec, který
prokázal odbornou způsobilost
a) absolvováním středního a vyššího vzdělání
b) způsobem stanoveným v příloze Č. 5 živnostenského zákona
c) základním vzděláním a nejméně Sti lety praxe v bezpečnostním oboru

77. Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob odpovídá
podle živnostenského zákona v aktuálním znění za to, že jeho zaměstnanci
a) splňují způsobilost pro výkon povolání, stanovenou zvláštními právními předpisy.
znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví
b) vycvičení a zdravotně a fyzicky připravení
c) pouze se středním vzděláním ukončeným maturitou v oboru bezpečnostním. právním
nebo obdobném, nejvýše však s vysokoškolským v oboru obrana a ochrana státu

78. Podání ve smyslu zákona Č. 500/2004 Sb. Správní řád je úkonem
a) učiněným na podatelně správního úřadu
b) směřujícím vůči podávajícímu
c) směřujícím vůči správnímu orgánu

79. Osoba provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob musí splňovat
odbornou způsobilost
a) stanovenou v příloze Č. 3 živnostenského zákona v aktuálním zněni
b) stanovenou zákoníkem práce a vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
c) kterou stanoví příslušný živnostenský úřad

80. Žádost ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád musí obsahovat náležitosti
stanovené tímto zákonem a dále
a) musí zní být patrné, o co žadatel žádá nebo čeho se domáhá
b) musí být v písemné formě na úředním (hlavičkovém) papíře
e) musí být odeslána poštou jako doporučená zásilka

81. Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je
a) vydání rozhodnutí, jimž se stanoví způsob přijímání podnětů a žádostí
b) vydání rozhodnutí, jimž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a anebo
povinnosti jmenovitě určené osoby
c) stanovení úřední doby správního orgánu

82. Osvědčení o odborné kvalifikaci pro pracovní Činnost strážný se získává
a) na základě prokázáni nejméně 5 let praxe v bezpečnostním oboru
h) zkouškou u autorizované osoby
c) na základě absolvování speciálního kurzu pro pracovníky ostrahy

83. Podmínky držení, nošení a používání střelných zbraní a střeliva
a) jsou určeny nařízením a vyhláškou Ministerstva vnitra
b) nejsou určeny zákonem
c) jsou určeny zákonem

84. Podmínky držení, nošení a používáni střelných zbraní a střeliva
a) pouze držitel zbraně
b) pouze držitel zbrojního průkazu nebo licence
e) kdokoliv, neboť to není zákonem stanoveno

85. Strážný muže nosit ve službě střelnou zbraň
a) pouze je-li držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a je ve službě ohrožen na
životě
b) pouze je-li držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny a nošeni zbraně mu výslovně
ukládá nařízeni nadřízeného
c) kdykoliv, jestliže tuto zbraň vlastni
86. Nošením zbraně se rozumí mít zbraň
a) v opaskovém nebo ramenním pouzdře
b) nenabitou a uloženou v uzavřeném obalu
c) u sebe
87. Svěřit střelnou zbraň jinému strážný smí
a) jen když ho dobře zná
b) pouze v případech uvedených zákonem
c) pokud ho k tornu nadřízený vedoucí pracovník vyzve
88. Pokud má u sebe strážný ve službě zbraň, je povinen mít u sebe
a) náboje do této zbraně
b) zbrojní průkaz a průkaz zbraně
c) pověření k ostraze objektu

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

90. Kdo úmyslně způsobí Škodu na cizím majetku krádeží, zničením nebo
poškozením nebo se o takové jednáni pokusí, se dopustí
a) trestného činu
b) přečinu proti lidskosti
c) přestupku, pokud se nejedná o trestný čin

91. l odpovědnosti za přestupek postačí
a) zavinění úmyslné
b) zaviněni z nedbalosti, pokud zákon nestanoví výslovně jinak
c) zaviněné hrubé a neprofesionální jednáni

92. Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomocí
b) neuposlechne výzvy strážného
c) neuposlechne veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci

93. Porušení podmínek uložených na ochranu veřejného pořádku při konání
veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků
a) není zákonem zmíněno
b) je přestupkem proti veřejnému pořádku
c) není přestupkem proti veřejnému pořádku

94. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo
a) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek
b) oprávněně užívá cizí majetek
c) neuposlechne výzvu veřejného činitele k vydáni svého majetku

95. Ublížení na zdraví z nedbalosti
a) není zákonem zmíněno
b) není přestupek proti občanskému soužití
c) je přestupek proti občanskému soužití

96. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt
a) není zákonem zmíněno
b) nedopustí se přestupku
c) dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku

97. Kdo vzbudí veřejné pohoršeni
a) není zákonem zmíněno
b) nedopustí se přestupku
c) dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku

98. Vyhrožování újmou na zdraví, drobné ublížení na zdraví, schválnosti nebo jiné
hrubé jednání
a) není zákonem zmíněno
b) není přestupkem
c) je přestupkem proti občanskému soužití

99. Vyžaduje- Ii policie pomoc v rozsahu potřebném pro plnění úkolu
a) je pracovník ostrahy povinen pomoc poskytnout, kromě případů výslovně uvedených v
zákoně
b) není pracovník ostrahy povinen poskytnout požadovanou pomoc
c) je pracovník ostrahy oprávněn pomoc poskytnout pouze po oznámení svému
nadřízenému vedoucímu pracovníkovi

100. S osobami vykonávajícími činnost ve prospěch zajištění vnitřního pořádku a
bezpečnosti např. soukromými bezpečnostními službami
a) policie při plnění svých úkolů nespolupracuje
b) policie při plněni svých úkolů spolupracuje
c) spolupráce není zákonem řešena

101. Policista prokazuje svoji příslušnost k policii
a) občanským průkazem a uvedením služebního čísla
b) služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo odznakem policie
c) není povinen příslušnost prokázat

l02. Telefonní číslo pro přivolání zdravotnické záchranné služby (tísňové volání) je
a) 158
b) 155
c) 150

103. Strážný je ve službě povinen spolupracovat
a) se zasahujícími jednotkami hasičského záchranného sboru při likvidaci požáru
střeženého objektu, tato spolupráce však nesnil být na úkor plněni jeho prvotních
povinností
b) se všemi zaměstnanci střeženého objektu
c) s údržbářskou četou formou přímé pomoci

104. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví
a) zaměstnanci střeženého objektu
b) vymezené osoby vedeni Či správy střeženého objektu
c) pouze ředitel a jeho náměstci

105. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde jev objektu umístěn hlavní
uzávěr
vody, plynu a elektrické energie
a) obecní policii
b) zasahující jednotce hasičského záchranného sboru
c) technikovi údržby

106. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je
a) 155
b) 114
c) 150

107. Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou
a) Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba
b) Hasičský záchranný sbor. Policie České republiky, Obecní policie
c) Hasičský záchranný sbor, ostatní ozbrojené složky a neziskové organizace

108. Pokud zvláštní předpis nestanoví jinak je velitelem zásahu v místě nasazení
složek IZS
a) příslušník Policie ČR s nejvyšší hodností
b) velitel jednotky požární ochrany nebo příslušný funkcionář I IZS
c) ošetřující lékař s nejdelší praxi

109. Je-li to nutné pro provádění záchranných prací, pracovník ostrahy
a) není povinen umožnit vstup osob na pozemky a do objektů včetně vjezdu nezbytné
techniky
b) zváží, zda je vstup osob na pozemky a do objektů včetně vjezdu nezbytný a jedná
podle svého úsudku
c) je povinen umožnit vstup osob na pozemky a do objektů včetně vjezdu nezbytné
techniky

110. Pracovník ostrahy je povinen poskytnout potřebnou pomoc, jestliže tak může
učinit bez nebezpečí pro sebe a jiného
a) osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví vážné poruchy zdraví nebo jiného
onemocnění
b) jen osobě, kterou svým oprávněným zásahem při odvraceni nebezpečí zranil
c) jen když o to dotčená osoba výslovně žádá

111. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří
a) pravidelnost zahájeni a směru obchůzek
b) změna Času zahájeni a směru obchůzky při dodržení stanoveného Časového rozpětí
mezi dvěma obchůzkami
c) Čas zahájeni a směr obchůzky nepatří k taktickým zásadám

112. Jaký odstup udržuje strážný při kontrole cizí osoby, pokud to situace
dovoluje.
a) těsný
b) co největší
c) nad mezi zásahu
113. Správná pozice strážného při doprovodu osoby nebo stojícího vozidla je
taková, která umožňuje
a) okamžitě fyzicky chránit doprovázenou osobu v jakékoliv situaci
b) pozorovat doprovázenou osobu, dění a chování ostatních osob v jejím okolí a
bezprostřední reakci strážného na změnu situace
c) skrytý pohyb strážného

114. Při podezření, že v místnosti se zdržuje neznámá osoba, strážný zvolí
následující taktiku
a) skrytě pozoruje situaci, hodnotí rizika a možnosti zásahu a na základě zhodnoceni
situace se rozhodne pro další postup
b) skrytě pozoruje situaci. Čeká, až osoba opustí místnost a poté událost ohlásí
nadřízenému
c) okamžitě přivolá policii

115. Strážný provede kontrolu věcí, které zaměstnanec vynáší z objektu
a) jen je-li na něj oprávněni ke kontrole delegováno
b) kdykoliv bez ohledu na oprávnění má-li k tornu důvod
c) není oprávněn provádět kontrolu

116. Opuštění stanoviště nebo neprovedení obchůzky je
a) závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
vykonávané práci
b) trestný Čin
c) běžnou pracovní náplní
117. K zásadám vystupování Strážného ve službě patří
a) přiměřeně tvrdé jednání
b) profesionální, rozhodné avšak slušné a taktní jednáni
c) vyzývavé až provokující jednáni
118. Ústroj strážného ve službě
a) je závazně stanovena předpisem zaměstnavatele nebo jiné oprávněné osoby
b) je stejnokroj, strážný jej může vhodně kombinovat s doplňky (deštnik, klobouk. plavky)
c) je stejnokroj nebo civilní oděv podle vlastní úvahy
119. Činnost strážného ve službě
a) je stanovena zákony, normami, smluvními podmínkami, interními směrnicemi a pokyny
b) je stanovena zákony, pokyny a návodem k použití
c) zpravidla není stanovena v žádném dokumentu a závisí na znalostech a dovednostech
strážného

120. Strážný prokazuje svou příslušnost k subjektu, na který byla zadavatelem
služby
delegována práva zpravidla
a) nemá tuto povinnost
b) jménem a příjmením c) průkazem identifikujícím zaměstnavatele a současně identitu
strážného. Forma průkazu není zákonem stanovena

121. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou
a) agresivní výpad
b) údery, kopy, defenzivní pohybové techniky, využiti osobních obranných prostředků
c) kryt hlavy, sed nebo leh

122. Sily, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje
a) Zákon
b) smlouva a z ni odvozené směrnice (pokyny, instrukce) pro výkon služby
c) jakékoliv nařízeni správce objektu

123. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu
a) když řidiče osobně zná
b) po kontrole a prokázáni oprávněnosti vjezdu / výjezdu
c) jestliže je to nezbytně nutné k vyřešení dopravní situace

124. V objektu se stanoveným dopravně regulačním režimem smí vozidla stát a
parkovat
a) na volných místech
b) pouze na vymezených místech
c) kdekoliv

125. Omezení osobní svobody osoby přistižené při pácháni trestného činu nebo
bezprostředně poté s cílem zamezit útěku, zjistit totožnost a zajistit důkazy
a) strážný bez prodlení oznámí stanoveným způsobem Policii ČR
b) strážný bez prodleni oznámí stanoveným způsobem obecní policii
c) strážný bez prodleni oznámí správci objektu

126. K technickým bezpečnostním systémům patří
a) poplachový zabezpečovací systém, kamerový systém, systém kontroly vstupu a
elektrická požární signalizace
b) elektronická zabezpečovací signalizace, pes, evakuační rozhlas
c) siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí systém
127. Podstatou činnosti poplachového zabezpečovacího systému je
a)
detekce podezřelých osob
b)
detekce narušení zastřeženého prostoru
c)
vyhlášení požárního poplachu
128. Podstatou činnosti elektrické požární signalizace je
a) hašení požáru
b) detekce požáru
c) spuštěni podnikového rozhlasu
129. Bezpečnostní mechanické zábrany jsou prostředkem
a) k zamezeni průniku vody do jiných prostorů
b) k zamezeni nebo omezeni vstupu osob nebo vjezdu vozidel, která nemají vstupní
nebo vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru nebo k usměrněni jejich pohybu
c) nouzovému zastavení jedoucího vozidla
130. Připojení poplachového systému na pult centralizované ochrany resp. do
dohledového a poplachového centra
a) zabezpečuje ochranu proti požáru
b) zabezpečuje koordinaci se složkami MV ČR
c) přenáší poplachový signál vyžadující odezvu na dispečerské pracoviště
131. Kamerové systémy instalované ve střeženém objektu slouží
a) k vizuálnímu sledováni a záznamu situace v protějším činžovním domě
b) k automatickému spuštěni hasícího zařízení
c) k dálkovému vizuálnímu sledováni zadaného prostoru a případnému záznamu
obrazu z tohoto prostoru

132. Systém kontroly vstupu
a) zabezpečuje ochranu proti požáru
b) minimalizuje riziko neoprávněného vstupu do zabezpečeného prostoru
c) zabezpečuje uzavření vjezdové brány po ukončení pracovní doby
133. Bezpečnostní folie na oknech
a) zabrání průniku pachatele
b) ztíží průnik při manuálním útoku pachatele
c) zabrání průstřelu
134. Bezpečnostní dveřní kováni
a) nelze zvenku demontovat a vložka z něj nevyčnívá
b) je plně odolné proti odvrtání, rozřezáni nebo rozlomení
c) nelze k němu zhotovit náhradní klič
135. Panikové kování v nouzových východech anebo na evakuačních cestách z budovy
a) umožňuje otevírat dveře jen z vnitřní strany a umožňuje rychlé opuštění budovy při
mimořádné situaci
b) zabraňuje panice při požáru budovy
c) je instalováno na všech východech z velkých budov
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Výběr ze zákonů - odkazy:
-otázky č. I -6:
Ustavní právo
zákon Č. 1/1993 Sb.. Ústava České republiky
č. 2/1999 Sb., Listina základních práv a svobod
- otázky Č. 7- 14:
Občanské právo
zákon Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
- otázky č. IS -26:
Pracovní právo
zákon Č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- otázky č. 27 - 40:
BOZP, požární ochrana a zásady poskytování první pomoci zákon č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce
zákon Č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek BOZP.. zákon Č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně
zákon Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- vše ve zněni pozdějších předpisů
- otázky č. 41 -53:
Trestní právo
zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon ve zněni pozdějších předpisů zákon Č. 141/1961 Sb..
Trestní řád ve zněni pozdějších předpisů
- otázky Č. 54 - 58:
Správní právo
zákon č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
-otázky Č.59-66: ‚
zákon Č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů zákon Č.
553/199 I Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
- otázky Č. 67 - 70:
zákon Č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací zákon Č. 5 13/1991 Sb.,
Obchodní zákoník
- vše ve znění pozdějších předpisů
- otázky č. 71 -82:
zákon Č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání veznění pozdějších předpisů zákon Č.
500/2004 Sb., Správní rád ve znění pozdějších předpisů
-. otázky Č. 83- 88:
zákon Č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve zněni pozdějších předpisů
-otázky č.89-98: zákon Č. 200/1990 Sb., zákon CNR o přestupcích ve zněni pozdějších předpisů
-otázky Č.99- 110:
zákon Č. 239/2000 Sb. o IZS ve zněni pozdějších předpisů
zákon Č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů zákon Č.
553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
interní směrnice a standardy výkonu služby
-otázky Č. 111-125:
prováděni ochrany a ostrahy majetku a osob
-otázky Č. 126- 135:
obsluhování technických bezpečnostních systémů
21

Soubor typových situací
1. Při obchůzce objektu, kde se nikdo již nemá vyskytovat, jste nalezl(a) neznámou
osobu ležící bez známek vědomí u rozvodny elektrické energie, která jiskří. Popište
svou činnost. Způsob ověření životních funkcí, postup první pomoci.
Prvně zajistím vypnutí přívodu elektrické energie (podmínkou je bezpodmínečná znalost
umístěni hlavního vypínače) a současně volám tísňové linku 155, poté vyrozumím
vysílačkou vedoucího směny. Dále zjistím zdravotní stav postižené osoby (základní
životní funkce:
vědomí, dech, srdeční činnost). Ověřeni životních funkcí: slovním kontaktem, pohledem
(zdvihání a klesáni hrudního koš), pohmatem na krkavici.
Vědomí a bezvědomí
a) plné vědomí zraněný mluví a odpovídá na kladené otázky.
b) otupělost — zraněný upadá do stavu krátkodobého bezvědomí.
c) šok — zraněný nereaguje na otázky, pouze na bolest (např. píchnutí)
d) dómatický stav — hluboké bezvědomí.
Podle situace zahájím do příjezdu ZZS (zdravotní záchranné služby) resuscitaci (víz
typová situace 17). Průběh události popíšu v záznamu o průběhu služby.

2. Vykonáváte službu na recepci. K recepci se blíží osoba, která si drží pravou horní
končetinu. r4lezi prsty prosakuje krev, která po povolení sevření ruky pulzně
vystřikuje. Definujte, o jaké zranění pravděpodobně jde, a popište svou činnost.
Jde zjevně o tepenné krvácení, které neprodleně zastavím podle místa krváceni tlakovým
obvazem (nepoužiji při otevřené zlomenině nebo v případě výskytu cizího tělesa vráně)
anebo zaškrcením končetiny (poznamenán na kus papíru čas zaškrcení a připevním na
oděv postiženého). Poté volám tísňovou linku 155, dále vyrozumím vedoucího směny, aby
zajistil na recepci chvilkou výpomoc jiným strážným. Pokusím se zjistit. jak došlo ke
zranění a pokud byla postižená zraněna další osobou — volám Policii ČR (linka 158) a
zajistím případné svědky. Podle situace mohu pachateli omezit osobní svobodu podle * 76
odst. 2 trestního řádu.
* 76 Zadrženi osoby podezřelé

2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně
poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezeni útěku
nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu;
příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo
správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených
orgánu omezeni osobní svobody bez odkladu oznámit.

3. Vykonáváte službu v herně, při kontrolní obchůzce narazíte na situaci, kdy dojde
k výtržnosti několika osob. Na zemi zůstává jeden ze zákazníků s nožem zaraženým
v pravém boku. Zákazník začíná vykazovat známky šoku. Popište svou činnost.
Prioritou je záchrana lidského života, zjistím, zda jsou u zraněné osoby životní funkce
(zda-li je při vědomí, dýchá a má hmatatelný tep na krční tepně). Než začnu s první
pomocí volám tísňovou linku 155, kde dostanu od dispečera cenné rady, případné další
informace k dalšímu postupu, v žádném případě nevytahuji nůž z rány. Po základním

ošetření zraněného volám vedoucího směny a jeho prostřednictvím linku 158 — Policii
ČR. Zjišťuji svědky a zajišťuji místo činu pro zachováni stop pro kriminalisty. Jsem
ostražitý, protože pachatel napadeni se může kdykoliv vrátit na místo činu. kde reakcí
organismu na zátěž (zranění, ztráta krve, tepelné vlivy, infekce, popáleni apod.). Projevuje
se netečností, pocitem žízně, zvracením, zrychleným tepem, lepkavým potem apod. Proti
šoková opatření: uloženi do proti šokové polohy (zvednuti nohou v poloze zády na zemi),
5T (ticho, teplo, tekutiny, tišení bolesti. transport.

4. Pracujete ve výrobním podniku. EZS nahlásil narušení ochranné zóny. Vzápětí
EPS) nahlásila vznik požáru. Velitel směny Vás vyslal na místo provést kontrolu. Při
příchodu na místo zjistíte počínající požár a osobu, na které došlo ke vznícení
oděvu. Popište svou činnost.
Nejdříve uhasím hořící oblek osoby (válení po zemi, přikryti dekou), poté zjistím životní
funkce. Ihned po uhašeni oděvu oznámím situaci vedoucímu směny, aby zajistil
vyrozumění linku 112 (Integrovaný záchranný systém). Pokud to situace umožňuje,
zahájím resuscitaci. pokud tomu bráni požár, zahájím přesun postiženého mimo ohrožený
prostor. Jsem ostražitý, neboť se může jednat pachatele požáru. Poté podle instrukcí
nadřízeného se pokusím likvidovat počínající požár. Po uhašeni požáru a transportu
postiženého do nemocnice událost stručně popíši do záznamu o průběhu služby.
První pomoc u popálenin:
- uhašení požáru
- odstraněni nepřilnutého horkého oděvu
- chlazení popálené plochy studenou vodou
- popálené oči vypláchnout čistou vodou a čistě zakrýt
- popáleninu nepotírat (Jen zabalit do čisté látky
- u těžších popálenin žádné jídlo ani pití, rty jen ovlažovat
- zajištění odborné pomocí

5, Hlídáte administrativní centrum. V cca 21,30 uniformovaní příslušníci Policie ČR a
žádají o předložení knihy návštěv a umožnění přístupu do kancelářských prostorů
jednoho z nájemců centra. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.
Jsem povinen žádosti policistů vyhovět a umožnit jim bezpečný vstup do požadovaného
prostoru (odemykání dveří, vypínáni bezpečnostních zařízeni. Neprodleně informuji
nadřízeného a vyžaduji instrukce k dalšímu postupu. Následně ověřuji příslušnost k PCR.
Služební čísla zasahujících policistů a SPZ jejich služebního vozidla zaznamenám do
záznamu o průběhu služby. Podle potřeby doprovázím policisty po objektu, když předtím
zajistím ostrahu náhradním strážným. Podrobně dokumentuji vše, co v objektu policisté
provádějí. V případě odnášení nějakého předmětu, musí policisté vyhotovit protokol o
zajištění věci ( 37 Zákona o Policii ČR — viz rejstřík).

6. Při vchodu do soukromého objektu se zvýšeným bezpečnostním opatřením
požaduje Od Vás návštěvník zdůvodnění, proč by měl projít detekčním rámem, proč
by neměl vcházet se zbraní, proč by měl uvést své údaje uměno, bydliště, rodné
číslo)? Podejte mu požadované vysvětlení, popište Vaše oprávnění v případě, že
Vám (i po Vašem vysvětlení) dané údaje návštěvník odmítne sdělit.
Postupuji podle opatřeni, které stanovil majitel objektu ve vydaného dokumentu (např.
provozní řád). Vysvětlím návštěvníkovi, že postupuji podle příkazu majitele objektu. Pokud
se návštěvník odmítá těmto požadovaným úkonů podrobit (rodné číslo mohu vyžadovat
jen na základě výslovného souhlasu návštěvníka), odmítnu mu přistup do objektu.

Pokud návštěvník trvá nadále na umožnění vstupu. vyrozumím majitelem stanoveného
funkcionáře a ten rozhodne o výjimce, pak mohu návštěvníka podle pokynu funkcionáře
do objektu vpustit. Vše zaznamenán do záznamu o průběhu služby.

7. Při odchodu zaměstnanců z objektu výrobního podniku jsou tito náhodně
kontrolováni. Náhodný výběr pro kontrolu určuje počítač. Zaměstnankyně, která
byla vybrána, nese s sebou velkou kabelu. Popište Vaši činnost, způsob provedení
kontroly, zásady této činnosti, právní náležitosti ke zmocnění pro tuto činnost.
Strážní služba musí mít ke kontrole podle 248 odst. 2 Zákoníku práce zmocněna majitele
objektu, zmocněni se výhradně týká zaměstnanců, nikoliv návštěvníků či hostů.
Ke kontrole musí být vyčleněna místnost, aby byla zachována lidská důstojnost.
Vzhledem k tornu, že se jedná o ženu, mohu kontrolovat obsah pronášené kabely a to tak,
že žena sama vyndá na stůl obsah zavazadla. Věci se v žádném případě nesmím dotýkat.
Pokud by to situace vyžadovala a měla by se provést osobní prohlídka, musela by to
provést moje kolegyně. Zásada u osobních prohlídek: kontrolu vždy provádí osoba
stejného pohlaví (muž muže, žena ženu). Rozsah osobní prohlídky musí korespondovat s
tím, co může být v podniku zcizováno. Zdržím se nevhodných poznámek na adresu
kontrolované osoby. V případě, že mám podezření na krádeže, zavoláni vedoucího směny
a pověřeného zástupce podniku.
* 248/2 Zákona č. 262/2006 Sb. — Zákoník práce. Zaměstnavatel je z důvodu ochrany
majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k
němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při
kontrole a prohlídce podle věty první musí být dodržena ochrana osobnosti podle ti II
občanského zákoníku (Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména
života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů
osobní povahy). Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví.

8. Ve veřejně přístupné části banky se vyskytla osoba nevábného vzhledu, zřejmě
pod vlivem omamných látek, s několika igelitovými taškami a sedla vedle lavičky
určené pro čekání klientů, kde setrvává již druhou hodinu na kartonech z krabic,
které si přinesla. Přepážkový zaměstnanec Vás na situaci upozorní a zástupce
klienta žádá o řešení. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění. Vyzvěte
osobu k opuštění prostoru banky a popište svůj postup, jestliže tato osoba Vaši
výzvu neuposlechne a slovně Vás uráží.
Výskyt takovéto osoby bych měl zjistit sám a nečekat až na upozorněni přepážkového
zaměstnance. Nejprve ověřím, zda-li nejde o klienta banky. V záporném případě vyzvu
osobu k opuštění prostoru banky. Pokud tato osoba přesto dále setrvává v prostoru banky
a moji výzvu neuposlechne, je podezření ze spáchání přestupku (veřejné pohoršeni nebo
znečistění veřejně přístupných míst). Prostřednictvím smluvně stanovené osoby si
vyžádám zásah strážníků obecní policie nebo policistů ČR, kteří mají oprávněni daná
Zákonem o obecní policii Č. 553/1991 Sb. Resp. Zákona o Policii CR Č. 273/2008 Sb.
Provedu o tom stručný zápis do záznamu o průběhu služby.

9. Popište zásady bezpečného výkonu strážní služby se služebním psem,
vysvětlete, na jakém základě bude posuzováno nasazení služebního psa, jestliže
tento napadne osobu, která na Vás jako na strážného zaútočila.
Ve smluvně stanovených případech může být ostraha objektu prováděna kvalifikovanými
psovody a služebními psy. Služební pes musí splňovat řadu podmínek:
- vhodné plemeno (německý ovčák, boxer, doga)

‘ věk (od 7. měsíce, kdy je možno zahájit výcvik a pes je schopen hájit své teritorium
- zdravotní způsobilost (rozhoduje veterinární lékař)
- povinné očkováni (proti vzteklině atd.)
- smluvně stanovené kvalifikační podmínky použití služebního psa Strážný může využít
služebního psa v následujících formách střežení:
- na volno — pes střeží samostatně prostor, na výskyt cizí osoby upozorňuje štěkáním
- revírování — společné hlídkováni strážného se psem, kterého vysílá do nepřístupných
míst objektu
- avizace — pes postupuje na dlouhém vodítku před Strážným
- pevné stanoviště (blok) — stanovená trasa po lanu nataženém mezi dvěma pevnými
body
- útok na volno spojení se systémem elektronického zabezpečeni, psa vysílá na místo
psovod nebo za použiti automatického otevření speciálního kotce
Majitel (vlastník) psa je obecně odpovědným za chování psa. Strážný může použít psa
jako zbraň jsou-li splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze ( 28 a 29 tr.
zákoníku).
Vdaném případě osoba na mě zaútočila, jsou tedy dány důvody k jeho nasazení. Pokud
došlo ke zranění pachatele, jsem povinen mu poskytnout první pomoc za předpokladu
zajištění bezpečnosti své nebo ostatních strážných. Dále prostřednictvím vedoucího
směny vyrozumím Policii ČR a zajistím případný převoz zraněné osoby k lékaři. Nutné je
převézt psa k veterináři, který dá písemné vyjádření ke zdravotnímu stavu psa (pro případ
podání žaloby na psovoda). Pachatele útoku je nutné omezit do příchodu policistů na
svobodě, informuji vedení bezpečnostní služby a pověřeného zástupce smluvního
partnera.

10. Z objektu, kde vykonáváte svou činnost, odjíždí naložený nákladní automobil.
Mezi povinnosti strážní služby patří náhodná kontrola nákladového prostoru.
Požádáte řidiče o umožnění kontroly nákladového prostoru. Na tuto žádost reaguje
řidič tím, že přidá plyn, začne ujíždět a poškodí závoru na vjezdu. Popište a
zdůvodněte svou činnost.
Řidič odmítl mou oprávněnou žádost o provedeni kontroly nákladového prostoru a z místa
ujel a navíc poškodil závoru. Dopustil se tím nezákonného jednáni a porušil i místní
provozní předpis k provozu vozidel a hrubě porušil pracovní povinnosti řidiče. Jde o
přestupek a v případě poškození závory dokonce o trestný čin poškozeni cizí věcí (pokud
škoda přesáhne 5.000 Kč), příp. o trestný Čin krádeže. Jsem povinen zajistit nezbytné
důkazy (SPZ vozidlem Čas incidentu, popis řidiče a závozníka, zajištěni záznam
kamerového systému). Oznámím telefonicky toto událost příslušné svému nadřízenému
anebo cestou odpovědného pracovníka smluvního partnera. Který rozhodne o tom, zdali
bude o incidentu vyrozuměna Policie CR.

11. V recepci objektu, kde vykonáváte službu, hlásí čidlo únik plynu v plynové
kotelně. K Vašemu základnímu vybavení patří radiostanice, teleskopický obušek,
svítilna. Popište a zdůvodněte svou činnost.
Prvotní úkol je uzavřeni hlavního uzávěru plynu, aby nedošlo k dosažení výbušné
koncentrace plynu v místnosti kotelny. Pokud jednám neprodleně nemusím se výbuchu
obávat, neboť čidla jsou nastavena tak, že v době vyhlášení poplachu je koncentrace 10%
dolní meze výbušnosti. Poté vyrozumím podle stanovených směrnic odpovědného
technického pracovníka zadavatele, který zjistí a odstraní závadu nebo objedná firmu
oprávněnou k provádění oprav. Před vstupem do kotelny radiostanici informuji svého
nadřízeného o provedeni kontroly a radiostanici odložím, totéž i v případě mobilu. Ke

kontrole použiji svítilnu, kterou rozsvítím před vstupem do kotelny. Po otevření dveří
vizuálně zkontroluji místnost, zdali se zde nenachází osoba v bezvědomí. Kontrolu
provedu velmi rychle a při zajištěni kolegou (mohlo by se mi udělat špatně). Pokud je zde
osoba v bezvědomí, musím tuto urychleně dostal ze zamořeného prostoru a poskytnout jí
první pomoc. Radiostanici či mobil použiji v bezpečné vzdálenosti od místa zasažení.
Zajistím transportováni postiženého do nemocnice.

12. Před administrativní budovou na žlutě vyznačené nástupní ploše zastaví
automobil zástupce ředitele této budovy. Zástupce ředitele vchází do budovy, a
protože parkoviště je obsazené, je evidentní, že zde automobil chce ponechat. Vy jej
slušně vyzvete, aby automobil přeparkoval. On Vás žádá o vysvětlení Vašeho
požadavku na opuštění této plochy.
Vyznačená nástupní plocha slouží podle Zákona o požární ochraně pro případy příjezdu
vozidel Integrovaného záchranného systému a v případě nerespektování zákazu
parkování na těchto místech hrozí majiteli objektu sankce 50.000 Kč. Slušně upozorním
zástupce ředitele. že jeho vozidlo může vytvořit překážku při zásahu vozidel IZS a
požádám ho, aby vozidlo přeparkoval. Vysloveni požadavku musí být řečeno taktně. aby
se nenarušily vztahy mezi vedením smluvního partnera moji agenturou. Pokud se
zástupce ředitele přes upozornění rozhodne vozidlo na místě ponechat, prostřednictvím
svého nadřízeného vyrozumím o případu ředitele budovy a vyžádám si pokyny k dalšímu
postupu. Provedu o tom stručný zápis do záznamu o průběhu služby.

13. Vykonáváte službu v recepci hotelu. Spatříte, jak zaměstnanec kurýrní služby ve
spěchu porazí staršího muže, který s bolestivým výkřikem padá k zemi. Kurýr se
nezastaví a pospíchá dále k východu. Popište svou činnost a zdůvodněte svá
oprávněni.
Pokusím se kurýra zastavit a požádat ho o vysvětlení (zejména pokud je mi neznámý). V
případě, že jde o zjevné ublížení na zdraví, musím omezit osobní svobodu kurýra, o čemž
vyrozumím Policii ČR a svého nadřízeného. Zjistím rozsah nebo charakter zranění a
zjistím, zdali postačí ošetřeni na místě čije třeba zavolat rychlou záchrannou službu. Může
se jednalo poškozeni kloubů a vaziv, u starších osob i o zlomeninu končetiny. První
pomoc v tomto případě spočívá ve fixaci poškozené končetiny a zajištění transportu k
lékaři. Pokud postižený odmítne přivoláni lékaře, nechám ho odejit. V případě, že
postižený vznese požadavek odvozu domů, sdělím věc zástupci hotelu (recepčnímu),
který zajistí (v zájmu hotelu)jeho odvoz. O události provedu zápis do Knihy služeb a Knihy
úrazů, kde uvedu osobní údaje kurýra a postiženého, datum, čas a popis události a
případné svědky.

14. Vykonáváte sám službu v objektu v nočních hodinách. Z okna na protější straně
ulice spatříte šlehat plameny a osobu volající o pomoc. Popište svou činnost a své
povinnosti.
V žádném případě nesmím omezit či přerušit plněni smluvně stanovených povinností, což
by bylo v tomto případě opuštění střeženého stanoviště. Proto budu v rámci možnosti
informovat operační středisko IZS a to voláním na tísňové linky 112 nebo ISO, kam uvedu
mé jméno a místo odkud volám, dále kde hoří, rozsah požáru, příp. zda se v objektu
nenachází ohrožené osoby. Konečně zhodnotím situaci a zda-li nehrozí nějaké nebezpečí
mému střeženému objektu. V kladném případě cestou mého nadřízeného vyrozumím
zástupce objektu, provedu vypnuti plynu a elektřinu podle protivních směrnic. V každém
případě musím mít na paměti záchranu majetkových hodnot majitele mou osobou

střeženého objektu. Záchrana lidského života musí mít přednost před majetkovými
hodnotami.
15. Vykonáváte službu v administrativně - obchodním centru. V cca t5.30 hod.
všedního dne zvoní telefon. Neznámý hlas Vám oznamuje, že v objektu je umístěna
bomba. Popište vedení rozhovoru a navazující činnost.
Musím zachovat klid a zapnout záznamové zařízení (pokud existuje). Snažím se
prodlužovat hovor a během něho získat informace:
- kde je bomba umístěna
- kdy vybuchne
- co jí přivede k výbuchu, zdali lze deaktivovat
- jak bomba vypadá
- proč byla na to které místo položena
Průběh hovoru si poznamenáváni (je to muž či žena, jazyk, přízvuk, slang, vadu řeči, jeho
požadavky, zda a kdy bude ještě volat). Mohu vizuálně ověřit pravdivost výhrůžky přímo
na označeném místě. Nedotýkám se ničeho a věc ihned sdělím mému nadřízenému a
Policii CR. Dále postupu podle jejich pokynů případně podle směrnic, které jsou na
objektu k dispozici, četně případné evakuace.

16. Pracujete ve výrobním podniku. EPS nahlásila vznik požáru. Velitel směny Vás vyslal
na místo provést kontrolu. Při příchodu na místo zjistíte počínající požár a osobu, na které
došlo ke vznícení oděvu. Popište svou činnost.
Viz modelová situace - čís 4.

17. Popište tři způsoby ověření životních funkcí, popište zásady a způsob
základních oživovacích postupů — dýchání z úst do úst a masáže srdce. Popište
způsob přivolání pomoci.
Ověřeni životních funkci:
- slovním kontaktem
- pohledem (zdviháni a klesáni hrudního koše)
- podhmatem (na krkavici)
Ohroženi života spočívá v zástavě krevního oběhu, jediným řešením je umělé dýchání.
Podmínkou jsou volné dýchací cesty, ty musím uvolnit. Postiženého položím na tvrdou
podložku, poté vydechnu vzduch z vlastních dýchacích cest do úst (sevřu nosní křídla
postiženého) nebo do nosu (sevřu ústa postiženého). Zahajuji dvěma vdechy po dobu 4-5
sekund. Na provedené dechy navazuji srdeční masáži, celkem 15 kompresi s hloubkou
stlačeni 4-5 cm., poté pokračuji dvěma vdechy atd. Masáž provádím ve střední části
hrudníku dva centimetry nad jeho dolním koncem. Před zahájením oživováni zavolám
linku 155 se sdělením místa a popsáním situace.

18. Popište použití přenosných hasicích přístrojů, jejich základní druhy a druhy
požárů, na který je možno tyto použít, popište jiné prostředky pro hašení, které se
mohou v objektech vyskytnout a jejich použití. Popište způsob uhašení hořící
osoby. Lze použít k uhašení hořící osoby hasicí přistroj? Popište zásady evakuace
objektu.
Třídy požárů:
A - požáry pevných hořlavých hmot
B - požáry hořlavých kapalin

C - požáry plynů včetně hořlavých plynů tekutých (propan-butan apod.)
D - požáry hořlavých kovů (elektron, hliník, hořčík. apod.).
Druhy hasících přistrojů
třídy požárů
ABC A AB
ABC AB použití
k hašeni zařízení pod elektrickým napětím
obsahuji obvykle 9 litrů vody
k hašení zařízeni pod nízkým elektor.napětím do 48 V
k hašeni zařízeni pod elektrickým napětím
k hašeni zařízení pod nízkým elektor.napětím do 48 V - práškové
- vodní - pěnové - sněhové – halonové
Jiné prostředky k hašení
- zařízení spojená s budovou - požární hydranty a vodovody, přenosné hasicí přístroje
- improvizované prostředky - tlumice. písek, hlína, nádoby s vodou, mokré přikrývky. sníh
Každé nežádoucí hoření je zákonem stanoveno ohlásit HZS.
Uhašení hořící osoby - viz modelová situace Čís. 4.
Zásady evakuace objektu:
Stanovuje požární evakuační plán (viz modelová situace čís. 19).
Je třeba rozhodnout, zdali půjde o evakuaci postupnou (jedna nebo více místností - podle
pořadí hořící místnost, místnost nad, sousedící, místnost pod) nebo současnou (celého
objektu). Vždy půjde o evakuaci osob a zvířat, o evakuaci majetku až na základě přímého
rozhodnuti oprávněné osoby.
Tři fáze evakuace současná „EVA“:
1) iniciační (2-3 minuty) - aktivovat blokační a evakuační týmy
2) realizační (8-12 minut) - opuštění objektu osobami
3) asistenční (doba není stanovena) - příjezd IZS - soustředění osob ve stanoveném
prostoru

19. Popište obsah základní dokumentace požární ochrany, kterou má být vybaven
objekt. Popište základní principy ohlášení požáru a základní postup při vzniku
požáru (i s ohledem na určitý typ objektu). Vyjmenujte a popište funkci dalších
věcných prostředků požární ochrany a zařízení, které se mohou v objektu
vyskytovat (min. 2 druhy).
Dokumentaci požární ochrany tvoří:
- dokumentace o začleněni do kategorie Činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním
nebezpečím
• posouzeni požárního nebezpečí
- stanovení organizace zabezpečení PO
- požární řád (zásady PO)
- požární poplachové směrnice
- požární evakuační plán
- dokumentace zdolávání požárů
- řád ohlašovny požárů
- tematický plán a Časový rozvrh školeni PO
- dokumentace o provedeném školení
- požární kniha
- dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky PO
Věcnými prostředky PO jsou prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob

a prostředky používané jednotkou PO nebo požárními hlídkami (hasicí přístroje, osobní
ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob, požární výstroj, hasiva,
požární příslušenství, stříkačky, generátory, ventilátory atd.).
Ohlášeni požáru:
- telefonem na 150 nebo 112
- ohlašovna požáru v objektu
- tísňové tlačítko požárního hlásiče
- voláním „HOŘÍ-HOŘÍ…“

20. Popište základní informace, se kterými se musí strážný při nástupu na nový
objekt seznámit. (Dokumenty, postupy, umístění zařízení a vybavení...). Popište
zásady zajištění narušeného prostoru.
Dokumenty
- Směrnice pro výkon strážní služby (práva a povinností strážných, způsob ochrany
objektu, systém obchůzek, používání vysílaček, předáváni klíčů, seznam
vyrozumívaných osob, telefonní Čísla
- Výstrojní řád (výstroj, ochranné a pracovní prostředky
- Plán služeb (grafikon výkonu strážní služby)
Seznámeni s objektem provádí vedoucí (velitel) objektu, nový strážní musí znát hlavni
uzávěr plynu, vody a hlavni jistič přívodu elektrické energie. Dále musí znát situování
hlavni kanalizace, systém topení, ovládáni zdvihacích a dalších technických zařízení.
Zásady zajištění narušeného prostoru:
Strážný musí nejdříve komplexně vyhodnotit situaci a poté rozhodne o tom, jaký zvolí
služební zákrok (podle toho zdali slouží sám, s kolegou či se služebním psem. Nesmí se
vystavovat zbytečnému riziku. Při přestřiženém zámku u nepřehledného objektu zavolat
výjezd PCO nebo prostřednictvím nadřízeného Policii ČR. Podle možnosti zajistit prostor
narušením před vstupem nepovolaných osob.

21. Při obchůzce ve střeženém objektu jste narazil(a) na ženu, která se na výzvu k
prokázání svého oprávnění v objektu, dala na útěk. Po jejím dostiženi se obrátila a
použila proti Vám slzotvorný prostředek, kterému jste se vyhnul(a) a nebyl (a) jste
zasažen (a). Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.
Vyhodnotím, že útokem ženy jsou splněny podmínky nutné obrany a k jeho odvrácení
použiji prostředky sebeobrany (hmaty a chvaty). Následně ženu odvedu do služební
místnosti, odkud cestou svého nadřízeného vyrozumím Policii CR. Protože omezuji ženu
na svobodě, musím to učinit neprodleně. Do příjezdu policistů se budu snažit zjistit, proč
se zdržovala v objektu. případně zda není v objektu další nepovolaná osoba. Po příjezdu
policistů s nimi provedu kontrolu objektu. Zaznamenán služební Čísla policistů a událost
zapíši do záznamu o průběhu služby.

22. Vykonáváte dozor u pokladny obchodním centru. Při průchodu jednoho z
návštěvníků zaznělo signalizační zařízení proti odcizení zboží. Popište svou činnost
a zdůvodněte svá oprávněni.
Nejprve se zákazníka zeptám, zdali neopomenul zaplatit nějaké zboží, pokud odpoví. že
všechno zakoupené zboží řádně zaplatil, ho vyzvu, aby mi ukázal veškeré v obchodním
centru zakoupené zboží. V případě, že nezjistí, proč se ozvalo signalizační zařízeni, vyzvu
zákazníka. aby mě následoval do služební místností (místnosti vedoucího obchodu). Poté

ho požádáni. aby vydal nezaplacené zboží. K vyřešeni případu telefonem věc oznámím
Policii ČR. V případě nalezeni odcizeného zboží zjistím od personálu prodejny jeho cenu
a sepíši se zákazníkem Protokol o krádeži v maloobchodních jednotkách (tiskopis SEVT)
a jeden podepsaný výtisk předám přítomným policistům. Rozhodující pro další postup
Policie CR je výše škody, hodnota zboží do 5000 Kč je přestupek krádeže, nad tuto
částku jde o trestný čin krádeže. Vždy je nutné zabránit dalším osobám v průchodu
detekčním rámem, který je v poplachu a to do doby než bude resetován.
Každý zodpovídá za jím způsobenou škodu, hodnotu a zajištěni zboží vždy provádí
personál prodejny. Po dohodě se smluvním partnerem provedu dokumentaci případu.

23. Na čáře obchodu v obchodním centru, kde vykonáváte dozor, jeden z
návštěvníků vozíkem srazil regál. Došlo k rozbití několika flakonů s drahou
voňavkou. Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění.
Požádám zákazníka, aby uhradil vzniklou Škodu, kterou vyčísli prodavač obchodu. Pokud
zákazník Škodu uhradí ve stanovené výši, je vše v pořádku a zákazník muže odejít.
Pokud zákazník z nějakého důvodu odmítne způsobenou Škodu uhradit, ale je ochoten
uzavřít dohodu o náhradě, předám ho vedoucímu obchodu, který si věc dále řeší ve své
kompetenci. Situaci, kdy zákazník odmítá škodu uhradit a navíc zpochybňuje svou
odpovědnost za způsobenou Škodu. prostřednictvím svého nadřízeného vyrozumím
Policii ČR. Do příjezdu policistů omezím zákazníka na svobodě, případně postupuji podle
pokynů nadřízeného. Podle možnosti zajistím dokumentaci případu (svědci apod.) a
příslušnou část záznamu z průmyslové kamery. Po příjezdu policistů je informuji o události
a ti věc řeší dále ve své kompetenci.

24. V objektu, kde vykonáváte službu, zazněl signál nouzového tlačítka
signalizujícího napadení v místnosti vedoucího odboru administrativy. Popište
zásady své činnosti a zdůvodněte svá oprávnění.
Informuji nadřízeného a další kolegy a poté spěchám do kanceláře. Do místnosti vstupuji
s maximální ostražitosti, nevím zda-li ke spuštěni signalizačního zařízeni došlo omylem (v
tom případě ukončím svou Činnost) nebo je místnosti osoba, která slovně nebo fyzicky
napadá vedoucího odboru. Podle situace se pokusím jednání osoby slovně ovlivnit (podle
charakteru útoku mohu použít prostředky sebeobrany), v závažnějším případě
prostřednictvím nadřízeného přivolám PCR. Musím ale vždy dbát na osobní bezpečnost.
Do příjezdu policistů zabránit dalším osobám ve vstupu do místnosti napadení. Po
ukončení zásahu provedu zápis do záznamu o průběhu služby.

25. Popište rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzi, popište oprávnění
pracovníka soukromé bezpečnostní služby k zadržení osoby (kdy, kde, jak a
následující povinnosti). Definujte zbraň a věcné bezpečnostní prostředky.
Paragraf 28 Trestního zákoníku — krajní nouze
Krajní nouzí rozumíme odvráceni nebezpečí přímo hrozícího zájmu chráněného trestním
zákonem.
Nejde o krajní nouzi, jestliže by bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit
jinak nebo způsobený následek je stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který
hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen snášet.
Paragraf 29 Trestního zákoníku — Nutná obrana
Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem
chráněný trestním zákonem, není trestným činem,
Nejde o nutnou obranu. byla-li obrana zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Útočníkem může být výhradně člověk.
Zbraní se rozumí cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším (střelná, sečná
nebo bodrá zbraň, ale i kámen, železná tyč, vidle, nůž).

26. Vykonáváte strážní službu při veřejné produkci hudební skupiny. Před Vámi
dojde k fyzickému napadení návštěvnice dvěma mladíky neurčitého věku. Popište
svou činnost a zdůvodněte své oprávnění.
Po zjištěni přispěchám napadenému na pomoc a současně cestou nadřízeného vyžádám
součinnost dalších osob (státní nebo obecné policie). Slovně vyzvu útočníky k ukončeni
útoku, a pokud útok neustává použiji proti nim prostředků sebeobrany (hmaty, chvaty,
sprej, obušek. tonfa, apod.). Poté omezím oba útočníky na svobodě a zjistím rozsah
napadené návštěvnice. Policisté vyhodnotí případ, zdali jde o přestupek či o trestný čin.
Napadené přivolá podle závažnosti zranění rychlou záchrannou službu a odvedu jí do
služebních prostor, než ta přijede. Po skončeni akce popíši situaci do záznamu o průběhu
služby i S využitím informací získaných od PČR.

27. Při Vaší pochůzce v hotelu, kde vykonáváte strážní službu, se ozve volání o
pomoc. Proti Vám ze směru volání běží neznámá osoba. Popište svou činnost a
zdůvodněte svá oprávnění.
Musím rozlišit, zdali proti mně běží možný pachatel nebo napadená osoba. To mohu zjistit
podle různých náznaků (např. zbraň v ruce osoby, zakrvácená osoba apod.). Vyzvu
dotyčnou osobu k podání vysvětleni jejího chování. Pokud oslovená osoba nezastaví,
zvážím oprávněnost zásahu (zevnějšek prchající osoby, Čas incidentu apod.) a po
zjištění, že jde o útočníka, toho zastavím hmaty a chvaty. Útočníka omezím na svobodě a
informuji nadřízeného a jeho prostřednictvím i Policii ČR. Poté přivolám pomoc, aby mohl
provést kontrolu místa, odkud přicházelo volání o pomoc. Dále jednám podle pokynů
nadřízeného.
Situaci popíši do záznamu o průběhu služby.

28. V obchodním domě, kde vykonáváte ostrahu, se objeví muž, který hrubě uráží
okolojdoucí, pronáší sexuální poznámky na osoby ženského pohlaví. Popište svou
činnost a zdůvodněte svá oprávnění.
Nejprve vyzvu muže, aby ustal v protizákonném jednáni a pokud v něm pokračuje,
prostřednictvím svého nadřízeného zavolám obecní policii, která má v kompetenci takový
případ řešit. V případě, že muž se mě pokusí fyzicky napadnout, použiji k své obraně
hmaty a hmaty a omezím ho na svobodě až do příjezdu strážníků. O uvedeném incidentu
provedu zápis v záznamu o průběhu služby.
Důležité: Při služebním zákroku proti těhotné ženě, osobě vysokého věku, osobě se
zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou a osobě mladší 15 let nesmí strážný použít úderů
a kopů sebeobrany, slzotvorných prostředků, zásahové výbušky, obušku, pout,
služebního psa, úderu zbraní, hrozby zbrani, varovného výstřelu a zbraně, vyjma případů,
kdy útok těchto osob bezprostředně ohrožuje životy a zdraví strážného nebo jiných osob
nebo hrozí větší Škoda na majetku a nebezpečí nelze odvrátit jinak.

29. V objektu, kde vykonáváte strážní službu, jste v cca 13,00 hod. ve všední den
našel násilím otevřenou místnost (sklad lT techniky). Popište svou činnost.
Vysílačkou či mobile informuji své nadřízeného, který uvědomí zodpovědného pracovníka
podniku a zajistím místo před vstupem nepovolaných osob. Pokusím se zajistit důkazové
stopy a dále budu postupovat podle pokynů svého nadřízeného. O události pořídím zápis
do záznamu o průběhu služby.

30. V objektu, kde je vykonávána služba se služebním psem, došlo během výkonu
Vaší služby k tornu, že pes Vašeho spolupracovníka omylem napadl zaměstnance
klienta. Popište principy správného postupu řešení této situace.
Nejprve zjistím skutečný rozsah následků napadení psem (např. pokousání nebo úder
náhubkem). Psovoda vyzvu, aby zklidnil služebního psa a odvedl ho mimo prostor
napadeni (do kotce apod.). Dále postupuji podle pokynů nadřízeného. Pokud nebyl
napadený zraněn a nedošlo k poškození oděvu, věc se pokusím vyřešit zdvořilou
omluvou. Pokud došlo ke zraněni, poskytnu potřebnou před lékařskou pomoc a zajistím
případný transport do zdravotnického zařízení. Psovoda vyzvu, aby byl převezen k
veterináři ke zjištění. zdali pes nemá vzteklinu nebo jinou infekci. Snahou je vyřešit
podobné případy mimosoudní cestou.

31. Vykonáváte službu ve vjezdové bráně logistického centra. Uveďte svá oprávnění
ke kontrole nákladního vozidla při vjezdu. Vyzvěte řidiče a osoby ve vozidle ke
kontrole oprávněnosti vjezdu, a kontrole oprávněnosti vstupu převážených osob.
Popište svoji činnost při kontrole vozidla a postup vůči osobám ve vozidle, které
nejsou uvedeny v přepravních (jízdních) dokladech vozidla. Zdůvodněte svůj
postup vůči osobám, které odmítají vykonat Vámi požadované úkony.
Oprávněni ke kontrole vjíždějících nákladních vozidel provádím na základě smlouvy s
klientem, do objektu mohou pouze vozidla s oprávněním vjezdu. Oprávněnost vjezdu
vozidla zjistím s předloženého jízdního dokladu, v němž je uvedeno jméno řidiče a
případně i jeho spolujezdce (závozníka). Provedu namátkovou prohlídku nákladového
prostoru, zdali se zde nenachází osoby, které nemají oprávnění ke vstupu do objektu.
Vyzvu tyto, aby opustily nákladový prostor a předložily osobní doklady. Požádám je o
zdůvodnění jejich případného vstupu, zaznamenám je do knihy návštěv a vyrozumím
příslušného pracovníka, aby si mohl převzít. V případě, že odmítnou předložit osobní
doklady a sdělit důvod návštěvy, zamezím jim ve vstupu do objektu a vyrozumím
nadřízeného pracovníka (velitele směny). Pokud zjistím, že se v nákladovém prostoru
nachází zboží, které není zapsáno v jízdním dokladu vozidla, vozidlo do objektu
nevpustím a vyrozumím nadřízeného pracovníka případně pověřeného zástupce
smluvního partnera. Provedu stručný zápis do záznamu o průběhu služby.

32. Při kontrole sociálních zařízení, po uzavření objektu divadla naleznete na toaletě
sportovní tašku. Protože je pootevřená nahlídnete do ní a zahlédnete, že se v ní
nachází pistole. Popište a zdůvodněte svou činnost.
Po provedeni vizuální kontroly ponechám sportovní tašku na místě, kde byla nalezena a
zajistím místo, aby se tašky se zbraní nemohla zmocnit další osoba. Poté vyzvu svého
spolupracovníka, aby vyrozuměl operační středisko Policie ČR o nálezu střelné zbraně a
místě, kde se taška nachází. Na místě vyčkám příjezdu policistů, kteří si případ na místě
převezmou. O převzetí tašky se zbrani musí policisté vyhotovit protokol o zajištění věcí.

Provedu stručný zápis do záznamu o průběhu služby.

33. Vykonáváte službu ve výjezdové bráně výrobního podniku. Uveďte svá
oprávnění ke kontrole nákladního vozidla při výjezdu ze závodu. Vyzvěte řidiče ke
kontrole oprávněnosti výjezdu a kontrole vozidla. Popište svoji činnost při kontrole
vozidla a uveďte a zdůvodněte svůj postup při zjištění nesrovnalostí v přepravních
dokumentech a ve skutečně vyváženém nákladu
Oprávněni ke kontrole výjezdu nákladních vozidel provádím na základě smlouvy s
klientem, Vyžádám si od řidiče jízdní doklady a přepravní doklady k vyváženému nákladu
(např. dodací či nákladový list). Upozorním řidiče, Že provedu kontrolu nákladového
prostoru a Že nesmí opustit objekt do skončení kontroly. Přepravní doklady si ponechám u
sebe a provedu podle nich kontrolu. zda-li v nákladovém prostoru uložené zboží odpovídá
zboží uvedenému v dokladech. Pokud je vše v pořádku, dám povel k odjezdu, v případě,
že zjistím nesrovnalosti v dokladech a převáženém zboží, ponechám si doklady u sebe a
vyrozumím pověřeného zástupce smluvního partnera, který provede další opatřeni.
Závora bude po celou dobu spuštěna. Provedu stručný zápis do záznamu o průběhu
služby.

34. Pracujete jako ostraha podzemního parkoviště v hypermarketu. Odjezd
z parkoviště je regulován elektronickou závorou, která je otevírána na základě
uhrazeného poplatku pomocí účtenky s čárovým kódem. Vjezd zablokovalo vozidlo,
ve kterém má řidič evidentně problémy závoru otevřít. Po příchodu k vozidlu zjistíte,
že vozidlo řídí pohledná dáma, která se omluví, že omylem vyhodila aktuální
účtenku a požádá Vás o zvednutí závory, žádost doprovodí nabídkou 100,- Kč.
Popište a zdůvodněte svou činnost.
Každý zákazník, který vjíždí do podzemního parkoviště, je seznámen (na vývěsních
tabulích nebo přímo na účtence) s tím, v jaké výši zaplatí smluvní pokutu v případě, že
dojde ke ztrátě. Na tuto skutečnost upozorním dámu a v případě, že smluvní pokuta činí
100,- Kč, bankovku převezmu a vystavím stvrzenku o úhradě. Pokud je smluvní pokuta
vyšší, budu požadovat uvedenou vyšší částku. Teprve po zaplacení pokuty, zvednu
závoru a nechám dámu odejet. V případě, že by dáma nehodlala vyšší částku uhradit,
zaznamenán SPZ vozidla a požádám dámu o sdělení jejího jména a příjmení a bydliště a
tato údaje spolu se záznamem o události předám zodpovědnému zástupci hypermarketu,
aby mohl zajistit vymáháni pokuty právní cestou. V žádném případě si nemohu ponechat
bankovku bez vydání potvrzení o převzetí peněz.

