UKÁZKA TESTU pro písemnou část zkoušky ( Správné odpovědi naleznete na konci testu)
Profesní kvalifikace 1 Strážný
J. 2. 1. 99 Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
skupina otázek
Ústavní právo
zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, č. 2/1999 Sb., Listina základních práv a svobod
1 otázka

1.

Listina základních práv a svobod stanovuje,
že každý 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

a

ochranu své osobnosti v případech
stanovených zákonem

b

ochranu své osobnosti jen ve zvláštních
případech stanovených zákonem

c

ochranu svého života a zdraví, jakož i
svobody, cti, důstojnosti a soukromí

a

může každý, kdo se cítí ve svém právu
zkrácen

b

může každý

c

může dotčená osoba jen prostřednictvím
právního zástupce

skupina otázek
Občanské právo
zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v aktuálním znění
2 otázky
2.

3.

Každý má právo na …

Domáhat se ochrany u orgánu
vykonávajícího veřejnou moc ...

skupina otázek

Pracovní právo
zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
2 otázky
4..

5..

Pracovník ostrahy je v souladu
s ustanovením zákoníku práce povinen …

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

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,
vydané v souladu s právními předpisy a
spolupracovat s ostatními zaměstnanci

a

smí, avšak pouze v případech kdy to
naléhavě potřebuje

b

nesmí bez souhlasu zaměstnavatele

c

smí kdykoliv

skupina otázek
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a zásady poskytování první pomoci
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vše ve znění pozdějších předpisů
3 otázky

6..

7..

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

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních
služeb jsou povinni ve výkonu služby

a

o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o
bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých
se bezprostředně dotýká jejich jednání

b

nejsou vázání touto povinností

c

pouze o svou vlastní bezpečnost bez ohledu
na okolnosti

a

stanovené pracovní postupy, používat
stanovené pracovní prostředky a osobní
ochranné pracovní prostředky jen když to

dodržovat …

8..

Zaměstnanci soukromých bezpečnostních
služeb jsou povinni ve výkonu služby
dodržovat …

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

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 zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, pouze vyžaduje-li to
situace

c

právní a ostatní předpisy a pokyny
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, s nimiž byli řádně
seznámeni

skupina otázek
Trestní právo
zákony č. 40/2009 Sb., Trestní zákon a č. 141/1961 Sb., Trestní řád, vše ve znění pozdějších předpisů
4 otázky

9..

10..

Trestným činem je …

Při ochraně napadeného objektu je strážný
povinen …

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

a

jednat tak, aby napadení bylo vždy odvráceno

b

jednat v souladu s právními předpisy a
interními normami pro výkon služby

11..

12..

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

Nutnou obranou není …

c

nejednat, pokud se cítí sám ohrožen

a

je trestným činem

b

není trestným činem za podmínek uvedených
v zákonu

c

není trestním činem za jakýchkoli okolností

a

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu
útoku

b

obrana zájmů slabšího

c

obrana daná velikostí chráněného majetku
nebo rozsahem chráněného zájmu

skupina otázek
Správní právo
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů
1 otázka

13.

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

skupina otázek
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, č. 553/1991 Sb., o obecní policii vše ve znění pozdějších
předpisů
2 otázky

14..

15.

Úkolem Policie České republiky je …

Při provádění úkonu je policista povinen …

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

a

prokázat svoji příslušnost hodností a
příjmením

b

prokázat svoji příslušnost stanoveným
způsobem pokud mu to povaha nebo
okolnosti umožňují

c

povinnost prokázání příslušnosti mu ze
zákona nevyplývá

skupina otázek
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník
1 otázka

16.

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 …

a

je povinen vždy zachovávat mlčenlivost

b

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

c

je povinen zachovávat mlčenlivost pouze
v mimopracovní době

skupina otázek
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a č. 500/2004 Sb. správní řád
ve znění pozdějších předpisů
2 otázky

17.

18.

Pro výkon činností ostrahy majetku a osob …

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

a

musí být zaměstnanec odborně a zdravotně
způsobilý

b

musí být zaměstnanec řádně vycvičen a
fyzicky zdatný

c

nejsou stanovena žádná zákonná či pracovní
omezení

a

stanovenou přílohou č. 5 k živnostenskému
zákonu

b

stanovenou zákoníkem práce

c

není zákonem upraveno

skupina otázek
zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů
1 otázku

19.

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

skupina otázek
zákon č. 200/1990 Sb., zákon ČNR o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
3 otázky

20.

Přestupkem je …

a

zaviněné jednání, 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

21.

22.

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

K odpovědnosti za přestupek postačí …

c

zaviněné jednání, které porušuje nebo
ohrožuje zájem společnosti a škoda při něm je
vyšší než 100 tisíc Kč

a

trestného činu

b

přečinu proti lidskosti

c

přestupku, pokud se nejedná o trestný čin

a

zavinění úmyslné

b

zavinění z nedbalosti, pokud zákon nestanoví
výslovně jinak

c

zaviněné hrubé a neprofesionální jednání

J. 2. 1. 72 Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
skupina otázek
zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, č. 273/200 Sb., o Policii české republiky, č. 553/1991 Sb., o obecní policii, vše ve
znění pozdějších předpisů, interní směrnice a standardy výkonu služby
3 otázky

23.

24.

25..

Vyžaduje- li 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

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 plnění svých úkolů spolupracuje

c

spolupráce není zákonem řešena

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

J. 2. 1. 51 Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
skupina otázek
3 otázky
26..

27.

28.

K taktickým zásadám obchůzkové činnosti
patří …

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

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

a

pravidelnost zahájení a směru obchůzek

b

změna času zahájení a směru obchůzky při
dodržení stanoveného časového rozpětí mezi
dvěma obchůzkami

c

čas zahájení a směr obchůzky nepatří
k taktickým zásadám

a

těsný

b

co největší

c

nad (za) mezí zásahu

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

J. 2. 1. 55 Obsluhování technických bezpečnostních systémů
skupina otázek
2 otázky

29.

K technickým bezpečnostním systémům patří

a

poplachový zabezpečovací systém, kamerový
systém, systém kontroly vstupu a elektrická

…

30.

požární signalizace

Podstatou činnosti poplachového
zabezpečovacího systému je …

b

elektronická zabezpečovací signalizace, pes,
evakuační rozhlas

c

siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí
systém

a

detekce podezřelých osob

b

detekce narušení zastřeženého prostoru

c

vyhlášení požárního poplachu

¨
Správné odpovědi :
1b
2c
3a
4c
5b
6a
7b
8c
9c
10b

11 b
12 a
13 b
14 c
15 b
16 b
17 a
18 a
19 c
20 a

21 c
22 b
23 a
24 b
25 b
26 b
27 c
28 b
29 a
30 b

Pokud si nejste jisti, že obdobně sestavený test zvládnete napoprvé, organizujeme i přípravné
kurzy, zpravidla před vlastní zkouškou.
Ing. Antonín Zahálka
tel. 603146967

