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I. část
(6 otázek)

1. V souladu s Ústavou ČR soudní moc vykonávají jménem republiky:
a) nezávislé soudy
b) pracovníci justice a státních zastupitelstev
c) státní zastupitelství
2. V souladu s Ústavou ČR jsou základní práva a svobody pod ochranou:
a) státní moci
b) státní a výkonné moci
c) soudní moci
3. 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 pobývajících na území ČR
b) každá osoba starší 15 let
c) každý včetně cizinců pobývajících na území ČR
4. Podle Ústavy ČR čl. 52 je k platnosti zákona třeba, aby byl:
a) vyhlášen
b) předložen
c) projednán bez připomínek
5. Byl-li poslanec nebo senátor dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté,
podle Ústavy ČR jej:
a) lze zadržet (omezit na osobní svobodě) a ihned informovat předsedu příslušné komory
Parlamentu ČR
b) nelze zadržet (omezit na osobní svobodě)
c) lze zadržet, jen pokud k tomu dá souhlas Poslanecká sněmovna nebo Senát
6. Podle Listiny základních práv a svobod pro uplatňování základních práv a svobod nesmí být
způsobena újma na právech:
a) nikomu, vyjma osob zbavených způsobilosti k právním úkonům
b) nikomu
c) nikomu staršímu 15 let
7. Podle Listiny základních práv a svobod jsou základní práva a svobody:
a) nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné
b) nezrušitelné, nezadatelné a zcizitelné
c) nezadatelné a promlčitelné
8. Svobodu projevu a právo na informace má:
a) každý občan
b) pouze osoba starší 18ti let
c) právnická osoba
9. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena:
a) Listinou základních práv a svobod
b) trestními kodexy
c) závaznou prováděcí legislativou orgánů činných v trestním řízení
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10. Podle Listiny základních práv a svobod je každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, považován
za nevinného, pokud:
a) nebylo zahájeno trestní stíhání
b) pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena
c) mu nebylo sděleno obvinění
11. Podle Listiny základních práv a svobod nedotknutelnost osoby a jejího soukromí:
a) není zaručena
b) je zaručena, omezena může být jen v případech stanovených zákonem
c) je zaručena pouze v zákonem určených případech
12. Občanský zákoník:
a) upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito
osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto
občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony
b) definuje práva a povinnosti státu na ochranu lidské důstojnosti občanů a ochranu osobní cti a
utajovaných skutečností
c) stanovuje občanská práva a povinnosti občanů vůči sobě navzájem
13. Text „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“ je uveden:
a) v Občanském zákoníku §11 Hlavy druhé
b) v Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.553/1989 Sb.
c) v trestním kodexu ve znění posledních doplňků
14. Mezi základní podmínky zpracování (využití) osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních
údajů č.101/2000 Sb. patří:
a) souhlas dotčené osoby nebo postup podle výjimek uvedený v § 5,9 zákona.
b) písemný příkaz k jejich zpracování nadřízeným (např. ke kopírování osobních dokladů)
c) správnost zaznamenávaných osobních údajů
15. Osobní údaje, které jsou v rámci pracovní činnosti přístupné zaměstnanci:
a) může využívat pro svou osobní potřebu
b) nemůže využívat pro svou osobní potřebu
c) může, jen když je potřebuje ale se zvýšenou opatrností
16. PČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který plní úkoly ve věcech:
a) vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném zákonem a ostatními, pro PČR
závaznými právními předpisy
b) vnitřního a vnějšího pořádku
c) dodržování zákonů, stíhání zločinců a při ochraně životního prostředí
17. Podle trestního řádu orgán činný v trestním řízení doručuje písemnost sám nebo prostřednictvím
držitele poštovní licence a v případě, že by takové doručení nebylo úspěšné, i prostřednictvím:
a) orgánu obce
b) soukromé bezpečnostní služby
c) policejního orgánu
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18. Příslušník Policie ČR je povinen:
a) při provádění služebních zákroků a služebních úkonů dbát cti, vážnosti a důstojnosti…
b) při provádění služebních zákroků chránit život a zdraví osob, vůči kterým zasahuje tak, aby
neutrpěli žádnou fyzickou, psychickou a věcnou újmu mající za následek ohrožení jejich
pracovní činnosti
c) chránit především sám sebe a osoby nezúčastněné
19. Policie ČR plní úkoly ve věcech:
a) vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony, zákony a
ostatními obecně závaznými právními předpisy
b) s důrazem na ochranu soukromého vlastnictví občanů v rozsahu zákona o osobním vlastnictví
a ostatními obecně závaznými právními předpisy
c) ochrany a ostrahy oprávněných zájmů fyzických a právnických osob
20. Při provádění úkonů trestního řízení je policista Policie ČR vázán pokyny:
a) taxativních vnitřních pokynů Ministerstva vnitra ČR
b) státního zástupce
c) volených orgánů státní moci
21. Příslušník Policie ČR není povinen provést služební zákrok, jestliže:
a) je pod vlivem léků nebo jiných látek, které závažným způsobem snižují jeho schopnost
jednání
b) není ve službě
c) „má důvodně za to, že je bezprostředně a závažným způsobem ohrožen jeho život a zdraví…“
22. Výzvy zakročujícího policisty je povinen uposlechnout:
a) každý
b) pouze osoba právně odpovědná za své jednání
c) každý občan s výjimkou osob tělesně a duševně postižených, kteří nenesou za své jednání
trestní odpovědnost
23. Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k Policii ČR, pokud to
povaha a okolnosti služebního zákroku nebo služebního úkonu dovolují:
a) služebním stejnokrojem s identifikačním číslem
b) odznakem služby kriminální policie, služebním stejnokrojem s identifikačním číslem nebo
ústním prohlášením "policie".
c) není povinen prokazovat svou příslušnost k Policii ČR
24. Příslušník Policie ČR je oprávněn:
a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností
důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku
b) požadovat potřebná vysvětlení pouze od osob podezřelých ze spáchání trestného činu
c) není oprávněn požadovat potřebná vysvětlení
25. Podle zákona o Policii ČR přítomnost nezúčastněné osoby při vstupu do obydlí nebo jiného
prostoru policista zajistit:
a) nemusí, hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví
nezúčastněné osoby
b) není povinen
c) je povinen pouze v případě, kdy úkon provádí sám
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26. Oprávnění požadovat prokázání totožnosti znamená:
a) prokázání totožnosti jakýmkoliv úředním dokladem, čestným prohlášením nebo čestným
prohlášením důvěryhodných osob
b) prokázání jména a příjmení, data narození a trvalého, popř. přechodného pobytu osoby
c) prokázání totožnosti jakýmkoliv věrohodným dokladem s fotografií vystaveným
zaměstnavatelem, pověřeným úředníkem státní správy nebo samosprávy
27. Policista je oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti:
a) přistiženou při spáchání trestného činu nebo přestupku, odpovídající popisu hledané nebo
pohřešované osoby, bezdůvodně se zdržující v blízkosti chráněných objektů, státních hranic
či místa, kde došlo ke spáchání trestného činu
b) přistiženou při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté k tomu, aby zjistil totožnost,
zajistil předmět doličný a zabránil jí v útěku před trestní odpovědností
c) není oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti, pokud k tomu není pádný důvod vyplývající
ze zákona
28. Policista je oprávněn zajistit osobu, která:
a) svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život anebo život nebo zdraví jiných osob nebo
majetek, pokusila se o útěk při předvedení, …
b) je agresivní, pod vlivem alkoholu, má znečištěný oděv
c) se chová podezřele a jeví známky požití psychotropních látek
29. Zajištění osoby dle § 26 odst. 3 Zákona o Policii ČR může trvat od okamžiku omezení její osobní
svobody nejdéle:
a) 12 hod
b) 24 hod
c) 48 hod
30. Zákon o Policii ČR opravňuje policistu k omezení volného pohybu agresivních osob připoutáním
k vhodnému předmětu:
a) nejdéle do doby, než osoba od jednání upustí nebo než bude umístěna v policejní cele;
nejdéle však 2 hodiny
b) zpravidla do doby výdeje stravy; nejdéle však 6 hodin
c) na dobu nezbytně nutnou
31. Policista je v souladu se Zákonem o Polici ČR oprávněn použít zbraň:
a) aby odvrátil útok bezprostředně hrozící nebo trvající na zájem chráněný tímto zákonem, který
ohrožuje střežený nebo chráněný objekt, stanoviště, nebo zájem státu po marné výzvě, aby
bylo upuštěno od tohoto protiprávního útoku; aby zamezil útěku nebezpečného pachatele,
jehož nemůže jiným způsobem zadržet, případně ke zneškodnění volně pobíhajícího
agresivního zvířete
b) aby v nutné obraně nebo krajní nouzi, při zákroku vůči nebezpečnému pachateli, nelze-li
jinak překonat aktivní odpor…, k odvrácení násilného útoku…, nelze-li jinak zadržet dopravní
prostředek…, ke zneškodnění zvířete ohrožující život…
c) na základě svého uvážení po vyhodnocení konkrétních hrozeb a rizik, ohrožujících jeho život a
zdraví
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32. Podle Zákona o Policii ČR je policista oprávněn při zajišťování bezpečnosti chráněných osob:
a) provádět prohlídku objektu, zavazadel, věcí a dopravních prostředků se svolením vlastníka
nebo uživatele, přičemž bez uvedeného svolení je policista oprávněn vykonat prohlídku jen
tehdy, je-li důvodné podezření bezprostředního ohrožení bezpečnosti chráněné osoby
b) není oprávněn provádět prohlídku objektu, zavazadel, věcí a dopravních prostředků
c) je oprávněn pouze ve výjimečných případech, dovolují-li mu to okolnosti zvláštního zřetele
33. Detektiv provádí:
a) podnikatelskou činnost vybranými bezpečnostními metodami a prostředky v souladu se
základními právními normami za účelem zisku
b) společensky žádoucí činnost napomáhající ke komplexnímu zajištění a uplatnění práv a svobod
občana, garantovanou Ústavou ČR
c) preventivní činnost na komerčním základě za účelem zisku
34. Detektiv postupuje v souladu:
a) s hospodářským zákoníkem, občanským zákonem, zákoníkem práce, trestním zákonem,
řádem a dalšími právními normami
b) se svým nejlepším vědomím a svědomím tak, aby neohrozil zájmy svého klienta
c) se základními bezpečnostními standardy a technickými normami ČSN, EU
35. Detektiv:
a) jedná zpravidla v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, představiteli samosprávy a
jinými fyzickými nebo právnickými osobami
b) spolupracuje výhradně jen s pracovníky IZS, MS ČR, MV ČR, VS ČR a Městskou/obecní policií.
c) kontaktuje pouze osoby spolehlivé a bezúhonné tak, aby minimalizoval případné bezpečnostní
hrozby a rizika
36. Detektiv je:
a) subjekt poskytující soukromou bezpečnostní službu na komerčním základě opírající se o
práva a povinnosti svěřené zpravidla formou mandátní-příkazní, případně komisionářské
smlouvy
b) subjekt neužívající žádných zvláštních oprávnění ani výhod, provádějící činnost obecně
prospěšnou v souladu s morálním kodexem bezpečnostního specialisty
c) fyzická nebo právnická osoba jednající v zájmu představ svého klienta k ochraně jeho práv a
svobod
37. Detektiv není:
a) orgán činný v trestním řízení, ani osoba veřejně činná
b) fyzická osoba
c) právnická osoba
38. Detektiv provádí především tyto specifické činnosti:
a) pátrá po osobách/věcech, sleduje/monitoruje činnost, získává a vyhodnocuje informace
b) vyhledává a sleduje osoby, pátrá po věcech, monitoruje společensky nežádoucí činnost,
získává průkazné informace pro důkazní činnost, provádí pořadatelskou činnost a osobní
ostrahu/ochranu
c) dělá vše, co je předmětem zájmu klienta
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39. Soukromá bezpečnostní činnost je realizovaná:
a) v souladu s koncesní listinou k zajištění ochrany osob, ostrahy majetku a dalších
oprávněných bezpečnostních zájmů na komerčním, smluvním základě fyzickým, nebo
právnickým osobám
b) v souladu se základními legislativními předpisy poskytující hlídací služby, detektivní služby,
technické služby ochrany osob a majetku pro vlastní potřeby
c) ke komplexnímu, profesionálnímu zajištění ochrany a ostrahy osob a objektů
40. Bezpečnostní pracovník je:
a) osoba bezúhonná a spolehlivá, starší 18ti let, odborně, fyzicky, psychicky a zdravotně
způsobilá, která za výkon pracovní činnosti dostává mzdu
b) osoba svéprávná, plnoletá, mající trestní odpovědnost za své jednání
c) občan ČR, plnoletý, odborně způsobilý, mající volební právo a očkovaný, který za výkon
pracovní činnosti dostává mzdu
41. Zákon 155/2010 Sb. v příloze č.3 a 5 živnostenského zákona upravil:
a) podmínky kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva
b) obsah a rozsah kvalifikace osob odborně způsobilých
c) obsahovou náplň soukromé detektivní činnosti
42. Nařízení vlády 278/2008 Sb. ve znění novely z června 2010 upravuje:
a) obsahovou náplň služby soukromých detektivů
b) podmínky pro držitele, vlastníka koncese a bezpečnostního pracovníka, pokud není v
zaměstnaneckém poměru k provozovateli SBČ
c) podmínky pro fyzické a právnické osoby bez ohledu na zaměstnanecký poměr a druh
poskytované bezpečnostní činnosti
43. Zákonem upravujícím oblast soukromého práva hmotného, majetkové vztahy fyzických a
právnických osob a jejich majetkové vztahy se státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na
ochranu osob je:
a) zákoník práce
b) trestní zákon a trestní řád
c) občanský zákoník
44. Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny:
a) v trestním řádu
b) v trestním zákoníku
c) v trestním zákoně a trestním řádu
45. Podstata rozdílu mezi přestupkem a trestním činem:
a) přestupek představuje jednání, které je závažnější a společensky nebezpečnější než trestný čin.
b) přestupek je protiprávní jednání vyplývající ze zákona o přestupcích, trestné činy jsou
skutkové podstaty plynoucí z trestního zákona.
c) pojem přestupek je synonymem pojmu trestný čin.
46. Trestný čin je:
a) zaviněné jednání, které porušuje, nebo ohrožuje zájem občanů a je za trestný čin jasně a
taxativně specifikováno v trestním řádu
b) pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně
c) každé jednání, které vykazuje vysoký stupeň nebezpečnosti a je výslovně uvedeno v zákoně
200/90, Sb.
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47. Jednání v souladu s §29 trestního zákoníku (o nutné obraně) je:
a) přestupek, pokud tak byl označen orgány činnými v trestním zákoně
b) trestný čin
c) není přestupek ani trestný čin
48. Mezi okolnosti vylučující protiprávnost jednání patří:
a) nutná obrana
b) neoprávněné použití zbraně
c) jednání pod vlivem alkoholu
49. Ustanovení o zadržení (omezení osobní svobody) osoby upravuje:
a) základní pracovně právní dokument upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
(zákoník práce ve znění pozdějších předpisů)
b) občanský zákoník
c) trestní řád
50. Přestupkem se rozumí:
a) každý morální poklesek občanů řešený policií, nebo zastupiteli veřejné správy na návrh orgánů
činných v trestním řízení
b) zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně
označeno v zákoně o přestupcích
c) jakékoliv provinění do výše škody 5.000,- Kč

II. část
(6 otázek)

51. Jednotná, taxativně stanovená metodika postupu při plnění pracovních povinností v rámci
kontrolní činnosti u detektiva koncipienta:
a) žádná neexistuje, vše záleží na jeho osobnostních a profesních kvalitách.
b) vychází ze zákoníku práce s důrazem na kompetentní vystupování, slušnost, zásadu nikoho a
ničeho se nedotýkat a postup je stanoven směrnicemi (instrukcemi) pro výkon
c) plní se především pokyny nadřízeného
52. Při zvládání agresivní osoby – útočníka podezřelého ze spáchání trestné činnosti je možné:
a) přijmout jeho projevy jednání, používat jeho slovník, připustit fyzický střet
b) předstírat, že se mne tato agrese netyká
c) jednat kompetentně, asertivně, nenechat se vyprovokovat
53. Při kontaktu s osobou podezřelou z páchání trestné činnosti je třeba:
a) vyhodnotit situaci, mít stálý oční kontakt, získat přesný popis osoby, nedat najevo strach,
komunikovat a umožňuje-li to situace osobu zadržet, pokud by tím nebyl ohrožen život a
zdraví detektiva
b) se snažit osobu přesvědčit, že nikomu nic neřeknu
c) udělat vše pro to, abych nemusel věc řešit a z místa odejít
54. Nejčastější profesní selhání v rámci detektivní činnosti:
a) strach, spěch, stres, liknavé plnění úkolů, nedůslednost, nesprávný odhad
b) plnění úkolů nad rámec povinností
c) překonávání subjektivních a objektivních potíží
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55. Pojem operativní detektivní situace zahrnuje:
a) informace z médií
b) souhrn vnějšího prostředí a podmínek protiprávních jednání
c) veřejné mínění o společenské situaci
56. Pojem kriminalistická stopa zahrnuje:
a) změny v materiálním prostředí a ve vědomí lidí
b) legislativní změny
c) všechny změny v globálním klimatu
57. Na místě činu stopy zajišťuje:
a) člen zdravotního záchranného týmu, jedná-li se o krevní stopy
b) majitel objektu
c) policejní technik
58. Daktyloskopie identifikuje osoby podle:
a) posledních článků prstů, dlaní a chodidel
b) grafické podoby rukopisu
c) hlasu a analýzy řeči
59. Balistika je pojem, který zahrnuje:
a) cestovní kanceláře specializující se na Bali (Indonésie)
b) identifikaci palných zbraní podle vystřelených nábojnic a střel
c) zjišťování výbušnin
60. Pojem ohledání místa činu se vztahuje na:
a) bezprostřední pozorování, zkoumání, hodnocení a podchycení materiální situace nebo stavu
objektů majících vztah k prověřované události
b) bezprostřední získávání meteorologických informací
c) nakládání s osobními údaji
61. Pes může být v detektivní činnosti primárně využit:
a) jako disproporční faktor eliminující kauzální deformaci
b) k pachovým pracím (pachové stopy, dohledání předmětů atp.)
c) jako nositel záznamového zařízení
62. K biologickým stopám patří:
a) krev, vlasy, sperma, sliny, pot
b) oděv, lak na nehty,
c) otisky prstů, a chodidel
63. K technickým ochranám dokladů, cenin a platidel patří:
a) vodotisk, průsvitka, ochranné proužky, telegramy, vlákna, konfety, otisky razítek
b) vodotisk, průsvitka, ochranné proužky, hologramy, vlákna, konfety, otisky razítek
c) dotisk, průsvitka, ochranné proužky, ochranná vlákna, konfekce, otisky razítek
64. Kriminalistickou verzí rozumíme:
a) veškeré možnosti vycházející z reálného základu jak a kým mohl být spáchán trestný čin
b) přání klienta
c) závěry svědků
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65. Mechanoskopie je nauka o:
a) mechanickém poškození prádla vyvolaném vnějšími vlivy
b) identifikaci nástrojů podle zanechaných stop na místě činu
c) zjišťování stop sonarem
66. Trasologie je nauka o:
a) stanovení trasy úniku pachatele
b) zkoumání stop nohou, obuvi, dopravních prostředků a dalších objektů s důrazem na
zobrazení vnější stránky předmětu za účelem jeho identifikace
c) logickém myšlení
67. Kriminalistika:
a) objasňuje vznik, shromažďování a využívaní stop a soudních důkazů
b) stanoví pracovní náplň detektivů
c) stanoví režim ve věznicích
68. Detektiv je:
a) profesionálně připravená osoba, která za úplatu provádí pátrání k odhalení zločinů, či k
získání informací určitého druhu; pracuje v civilním oděvu nebo případně v přestrojení a má
k této činnosti potřebná oprávnění
b) každý kdo má středoškolské vzdělání
c) ten, kdo si vyrobí odznak soukromého detektiva
69. Stopa z hlediska kriminalistiky je:
a) vodítko ke zločinu
b) anglosaská jednotka délky
c) zvuková jednotka
70. Písmoznalectví je:
a) jedním ze znaleckých oborů, který umožňuje identifikaci osoby zkoumáním jejího písemného
projevu
b) umělecké psaní písma
c) krasopis
71. Sledování patří mezi:
a) kriminalistické metody
b) kriminalistické prostředky
c) kriminalistické verze
72. Totožnost v právu je:
a) zjištění shodnosti osob nebo věcí
b) zjištění velikosti osoby
c) ověření bydliště poškozeného
73. Prostředky ke zjištění totožnosti jsou zejména:
a) svědecká výpověď
b) konfrontace, porovnání otisků prstů, porovnání DNA
c) zajištění oblečení na místě činu
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74. Způsob spáchání trestného činu může ovlivnit:
a) způsob zabezpečení objektu, vlastnosti pachatele a další skutečnosti
b) situace na trhu práce a výše nezaměstnanosti
c) makroekonomická situace bankovního sektoru
75. Soukromý detektiv prokazuje svou totožnost:
a) slovním prohlášením
b) občanským průkazem a koncesní listinou soukromého detektiva vydanou oprávněným
subjektem
c) odznakem vydaným živnostenským úřadem

III. část
(6 otázek)

76. Soukromý detektiv na místě činu:
a) se neprodleně vydá po stopě pachatele
b) vše nafotí
c) s ohledem na situaci poskytne první pomoc zraněným, informuje kompetentní orgány a
postupuje v souladu se základními bezpečnostními standardy
77. Soukromý detektiv zjišťuje a zaznamenává rodná čísla osob:
a) pouze se souhlasem nositele rodného čísla
b) ne
c) jen když je potřebuje zákazník
78. Rozdílnost kompetencí soukromých detektivů a policistů PČR:
a) PČR je represivním orgánem státu, a proto činí na základě zákona a smí postupovat pouze v
mezích, které jí zákon povolí; soukromý detektiv může činit, co v dané chvíli pokládá za vhodné.
b) PČR je represivním orgánem státu, a proto činí na základě zákona a smí postupovat pouze v
mezích, které jí zákon povolí; soukromý detektiv je občan a vykonává svou činnost na
základě plné moci ze strany svého klienta – činit tak může vše, co mu zákon nezakazuje, a to
k čemu ho klient zmocní.
c) PČR zastupuje veřejnou moc v obecném smyslu, soukromý detektiv zastupuje veřejnou moc v
subjektivním smyslu. Oba podléhají ministru spravedlnosti a vnitra.
79. Podle zákona o Policii ČR je policista při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn vstupovat v
živnostenské provozovně:
a) 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
b) do prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to jen v prodejní
a provozní době
c) do všech prostor provozoven
80. Střelnou zbraň, pro kterou má detektiv zbrojní průkaz příslušné skupiny může:
a) nosit pouze v koženém otevřeném pouzdru vně oděvu, aby ji mohl pohotově použít
b) nesmí ji nosit; musí být uložena pod uzamčením odkud je vyjmuta před použitím, nebo
čištěním
c) nosit skrytě
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81. Mezi technické bezpečnostní technologie patří:
a) elektrický zabezpečovací systém, kamerový sledovací systém, systém kontroly vstupu,
elektrická požární signalizace
b) elektrická zabezpečovací signalizace, pes, evakuační rozhlas
c) siréna, obranné prostředky, stabilní hasicí systém
82. Podstatou činnosti elektrického zabezpečovacího systému je:
a) detekce závadových osob
b) detekce narušení chráněného prostoru
c) vyhlášení poplachu
83. Podstatou činnosti elektrické požární signalizace je:
a) hašení požáru
b) detekce požáru
c) vyhlášení poplachu sirénou
84. Součástí elektrického zabezpečovacího systému je:
a) detektor pohybu
b) detektor kouře
c) stabilní hasicí zařízení
85. Součástí elektrické požární signalizace je:
a) detektor pohybu
b) detektor kouře
c) stabilní hasicí zařízení
86. Připojení poplachového systému na systém centralizované ochrany:
a) zabezpečuje ochranu proti požáru a krádeži
b) zabezpečuje koordinaci se složkami MV ČR
c) přenáší poplachový signál na dispečerské pracoviště
87. Kamerové systémy slouží k:
a) zastrašení potencionálních zlodějů
b) ochraně majetku a osob
c) detekci podezřelého chování
88. K zabezpečení majetku proti krádeži slouží:
a) elektrický zabezpečovací systém
b) siréna
c) stabilní hasicí zařízení
89. Osobním údajem podle Zákona o ochraně osobních údajů jsou:
a) veškeré informace, které lze spojit s konkrétní fyzickou osobou
b) informace obsažené v občanském průkazu
c) fotografie a jiné identifikační znaky fyzické osoby
90. Právní normy vztahující se na služební psy u soukromých bezpečnostních služeb:
a) žádné neexistují
b) zákon na ochranu zvířat, zákon o myslivosti
c) trestní řád
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91. Psovod může použít služebního psa (mimo standardní střežení objektu, nebo nasazení na stopu):
a) v rámci nutné obrany proti útočícímu útočníkovi
b) pouze tehdy, když nikoho nemůže neohrozit
c) jiné použití není možné; pes slouží jen jako zastrašovací prostředek
92. Služba se psem na objektu zákazníka může být vykonávána:
a) dle úvahy strážného, pokud má svého psa
b) pouze je-li to smluvně dohodnuto se zákazníkem
c) pouze pokud se jedná o odlehlý objekt
93. Podle současného znění Zákona o zbraních střelivu může občan ČR splňující podmínky
bezúhonnosti, spolehlivosti a zdravotní způsobilosti složit zkoušky odborné způsobilosti a získat
zbrojní průkaz skupiny A, D, E, F:
a) po dovršení 18 let věku
b) v rozmezí věku 18–55 let
c) po dovršení 21 let
94. Podle Zákona o střelných zbraních a střelivu musí být zaregistrována:
a) každá zbraň
b) každá zbraň včetně zbraní zakázaných
c) každá zbraň kategorie A, B nebo C
95. Podle Zákona o střelných zbraních a střelivu držitel zbrojního průkazu je povinen mít u sebe,
jestliže má u sebe zbraň kategorie A, B nebo C mimo jiné:
a) občanský průkaz a průkaz zbraně
b) zbrojní průkaz a průkaz zbraně
c) pouze zbrojní průkaz zbraně
96. Podle Zákona o střelných zbraních a střelivu ode dne zániku platnosti zbrojního průkazu je držitel
povinen jej odevzdat do:
a) třiceti dnů
b) deseti pracovních dnů
c) sedmi pracovních dnů
97. Zbrojní průkaz opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v
rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny. Vydává se podle posudku o zdravotní
způsobilosti s dobou platnosti do:
a) 3 let
b) 5 let
c) 7 let
98. Podle Zákona o střelných zbraních a střelivu je jednou z povinností držitele zbrojního průkazu:
a) neprodleně ohlásit příslušnému útvaru Policie ČR každé použití zbraně včetně použití zbraně
na střelnici
b) podrobit se při nošení zbraně nebo jakékoliv manipulaci s ní na veřejnosti nebo na místě
veřejnosti přístupném na výzvu příslušníka Policie ČR orientační zkoušce, popř. lékařskému
vyšetření ke zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky
c) nosit zbraň v koženém pouzdře schváleného typu
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99. Pokud je ohlášena ztráta nebo odcizení zbrojního průkazu:
a) jeho platnost zaniká,
b) příslušný útvar policie pozastaví jeho platnost,
c) příslušný útvar policie jej odejme.
100. Podle Zákona o zbraních a střelivu se fyzická osoba dopustí přestupku mimo jiné pokud:
a) nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách
zbraň v rozporu se zákonem
b) nosí skrytě dvě zbraně a střelivo do těchto zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti
přístupném
c) přebíjí pouze pro vlastní potřebu sportovní náboje nebo lovecké náboje se středovým zápalem
podle technologických postupů, které udávají výrobci

IV. část
(6 otázek)

101. Písemnou formu musí mít:
a) každá smlouva v občanském právu
b) žádná smlouva v občanském právu nemusí mít písemnou formu
c) písemnou formu musí mít smlouvy, kde je to v občanském zákoníku přímo stanoveno
102. Písemná smlouva může být zrušena jen:
a) písemně
b) písemná forma zrušení není vyžadována
c) nemůže být zrušena vůbec
103. Klient – občan (fyzická osoba) může svá oprávnění k ochraně svého majetku, své osoby a svých
právních zájmů delegovat:
a) na soukromou bezpečnostní službu a detektivní kancelář kdykoliv na základě svého uvážení
b) nesmí svá práva delegovat
c) může delegovat jen se souhlasem orgánů k tomu určených
104. V občanském právu má právo zastupovat osobu:
a) jen advokát
b) každá osoba způsobilá k právním úkonům na podkladě zmocnění oprávněnou osobou
c) toto právo nemá nikdo; osoba musí za sebe jednat sama
105. K trestní odpovědnosti lze podle trestního práva povolat:
a) osobu fyzickou i právnickou
b) jen osobu právnickou
c) každého, kdo se dopustí porušení legislativních norem ČR
106. Činnost pracovníků detektivních kanceláří může být uskutečňována na základě:
a) ustanovením trestního zákona a trestního řádu
b) ustanovením vyhlášky MV ČR o odborné způsobilosti
c) ustanovení pracovního řádu
107. Mandant znamená ve smluvním právním vztahu:
a) příkazce, zmocnitel, osoba, která vydala příkaz
b) osoba, která dostala příkaz
c) listinu obsahující plnou moc
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108. Mandátní smlouva mezi podnikatelskými subjekty, z nichž jeden je detektivní kancelář
(soukromý detektiv) je vykonávána za úplatu:
a) vždy
b) jen tehdy byla – li učiněna písemná dohoda o úplatě
c) libovolně
109. Přestupek může být spáchán:
a) jen z nedbalosti
b) z nedbalosti i úmyslně
c) jen úmyslně
110. Osobu, která v České republice vstoupila na cizí pozemek, může majitel:
a) fyzicky napadnout
b) použít střelnou zbraň
c) požádat, aby pozemek opustila
111. Napadená osoba může ke své obraně použít:
a) všechny možné prostředky a způsoby k odvrácení útoku
b) jen zbraně, které jsou schválené zákonem
c) takové prostředky a způsoby, které nejsou zcela zjevně nepřiměřené útoku
112. Za právnickou osobu v přestupkovém řízení odpovídá:
a) neodpovídá nikdo, právnická osoba se přestupku nemůže dopustit
b) ten, kdo za právnickou osobu jednal nebo měl jednat, a jde-li o jednání na příkaz, ten kdo dal
k jednání příkaz
c) ten kdo splnil příkaz k jednání od osoby, která jednala nebo měla jednat nebo ten kdo dal k
jednání příkaz.
113. Zbrojní průkaz vydává:
a) Ministerstvo vnitra ČR na základě žádosti podané fyzickou osobou
b) příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou
c) Obecní úřad s rozšířenou působností na základě žádosti podané fyzickou osobou
114. Bezúhonnost ve smyslu Zákona o zbraních a střelivu se prokazuje:
a) výpisem z rejstříku trestů a čestným prohlášením
b) ústní informací o bezúhonnosti
c) vypovědí svědka o bezúhonnosti
115. Podle Zákona o střelných zbraních a střelivu příslušný útvar Policie ČR při rozhodování o vydání
nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti bezúhonnost a spolehlivost žadatele:
a) neposuzuje
b) neposuzuje, pokud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání
c) posuzuje
116. Zákoník práce upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli včetně:
a) vztahů kolektivní povahy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o zaměstnance
b) podmínek poskytování příspěvků na palmární účet
c) vyrovnávání disproporčních faktorů v případě ztráty zaměstnání z viny zaměstnance
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117. Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (včetně
pracovněprávních vztahů kolektivní povahy) upravuje:
a) občanský zákoník
b) zákoník práce
c) živnostenský zákon
118. V souladu se Zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen (ve vztahu k zájemci před uzavřením
pracovní smlouvy):
a) seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní smlouvy vyplynuly,
s podmínkami odměňování a povinnostmi při práci
b) dát zájemci prostudovat vnitřní předpisy
c) seznámit zájemce s budoucími spolupracovníky
119. V souladu se Zákoníkem práce musí pracovní smlouva obsahovat:
a) druh pracovní činnosti, místo výkonu práce, den nástupu do práce
b) název pracovní pozice, jméno nadřízeného zaměstnance
c) podmínky ukončení pracovního poměru
120. Zkušební doba se:
a) může sjednat
b) automaticky se stanovuje na 2 měsíce
c) dává se jen problematickým jedincům
121. Pracovní poměr lze ukončit pouze:
a) dohodou, vypovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době
b) dohodou nebo vypovědí ze strany zaměstnance
c) pouze dohodou
122. Zdroj úrazu je:
a) předmět, látka, energie, člověk nebo přírodní živel, který svým náhlým vnějším působením
přivodí úraz, nebo je bezprostředním podnětem k této události
b) cokoliv, co vedlo ke vzniku pracovního úrazu
c) nežádoucí jednání, za které si především může postižený sám
123. Taktika jednání je:
a) racionální, efektivní a promyšleně správný postup; výběr optimálního způsobu řešení
b) umění vhodně se k řešení postavit s důrazem na prosazení společensky žádoucích cílů a potřeb
klienta
c) schopnost správné věci dělat správně podle zásady „účel světí prostředky“
124. Nestandardní situace jsou:
a) všechny, které nejsou standardní a nezávislé na vůli a možnostech cílové skupiny
b) mimořádné, ohrožující, konfliktní, problémové, havarijní, živelné a jiné
c) ty, které vznikly náhle, nahodile, nepředvídatelně a bez možnosti jejich minimalizace, následné
lokalizace nebo odstranění
125. Profesní selhání v mentální rovině se projevuje…
a) nesprávným posouzením, vyhodnocením situace a „zahlcenými vstupy“
b) opožděnou reakcí, neadekvátním vnímáním, špatným posouzením a vyhodnocením,
iracionálním chováním
c) nesprávnými návyky a zlozvyky
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126. Nejčastější příčiny profesního selhání:
a) nepřipravenost, nepozornost, nedbalost, neopatrnost, nerozhodnost, nerespektování,
nezvládnutí a neschopnost
b) náhoda, Murphyho zákony, smůla, indispozice zájmové osoby
c) člověk, technika, prostředí
127. Pod pojmem detektivní prověrka se rozumí:
a) forma detektivní činnosti
b) metoda detektivní činnosti
c) taktický postup detektiva
128. Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí
omezit kdokoli, pokud je to nutné k:
a) zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů
b) zabránění páchání společensky nežádoucí činnosti
c) bezodkladnému předání orgánům PČR, městské či obecní policii nebo IZS
129. Ten, kdo je bezprostředně ohrožen na svých právech:
a) je povinen neprodleně toto ohlásit policii
b) je povinen neprodleně toto ohlásit soudu
c) může přiměřeným způsobem sám zasáhnout k odvrácení takového zásahu
130. Právo na ochranu osobnosti má:
a) každá fyzická osoba
b) jen fyzická osoba – podnikající dle živnostenského zákona
c) jen fyzická osoba nezletilá a mladistvá

V. část
(6 otázek)

131. Orgány činné v trestním řízení jsou podle aktuálního trestního řádu:
a) policejní orgán, státní zástupce, soud
b) státní zástupce, soud, starosta
c) policejní orgán, kriminalista, soukromý detektiv, soud
132. Cílem preventivních opatření na úseku BOZP, PO a OŽP je zajistit bezpečnost:
a) předcházením pracovních úrazů, požáru nebo ekohavárii
b) vytvářením bezpečnostních, požárních a ekologických aktivit a hlídek
c) monitoringem profesních selhání v oblasti BOZP, požární ochrany a OŽP
133. Prevencí rizik v oblasti BOZP se rozumí:
a) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, která mají za cíl předcházet, odstraňovat
nebo minimalizovat rizika
b) opatření k odstranění hrozeb a rizik, která zabrání nežádoucímu jednání
c) opatření na úseku BOZP k zajištění bezúhonnosti a bezpečnosti
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134. Každý je v rámci BOZP povinen dbát:
a) o svůj život a své zdraví, o životy a zdraví osob v bezprostředním okolí a o fyzickou a psychickou
vyrovnanost osob, s nimiž přichází do styku
b) podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví a řídit se zásadami bezpečného
chování s důrazem na znalost rizik a používání OOPP
c) podle svých možností, schopností, vědomostí a dovedností o bezpečnost, ochranu a obranu
zdraví před nežádoucími a rušivými vlivy ze svého okolí s důrazem na požární a ekologickou
prevenci
135. Bezpečnost je:
a) stav, při kterém je nebezpečnost na přijatelné úrovni; systémová záležitost
b) protiklad nebezpečnosti, kterou nelze mít pod kontrolou
c) systém hodnot, norem a pravidel, které jsou taxativně stanoveny zákonem o BOZP, PO a OŽP,
specifikovaných v trestních kodexech
136. Pracovní úraz je:
a) poškození zdraví při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na vůli
zaměstnance
b) událost, mající za následek poškození zdraví, která vznikla náhle a neočekávaně s tím, že jí
nebylo možno předejít
c) událost, která vznikla v rozporu s oprávněnými zájmy poškozeného a které nebylo možno
vědomě zabránit
137. Požár je:
a) každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení, zranění osob nebo zvířat, ke škodám
na materiálních hodnotách, životním prostředí…případně tyto hodnoty byly bezprostředně
ohroženy
b) každé hoření, kdy zdrojem vzniku byla nekontrolovatelná a neodborná manipulace
s otevřeným ohněm
c) následek, jehož příčinou byla náhodná kombinace hořlavé látky, okysličovadla a zápalné látky
138. Faktory hoření:
a) hořlavá látka + kyslík + zdroj zapálení + zdroj hoření
b) hořlavina + okysličovadlo + zdroj tepla
c) hořlavina + zdroj zapálení + zdroj hoření
139. Právnické a fyzické osoby jsou povinny plnit povinnosti na úseku požární ochrany
a) ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti
b) pouze v prostorách se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím
c) pouze v prostorách, na které se zpracovává posouzení požárního nebezpečí
140. Fyzická osoba dle zákona o požární ochraně nesmí:
a) provádět pálení biomasy
b) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo
jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
c) ukládat hořlavé látky ve sklepních prostorech, které vlastní nebo užívá
141. Cvičný požární poplach se vyhlašuje dle vyhlášky o požární prevenci:
a) pro všechny osoby přítomné v objektu
b) pro osoby, které jsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním poměru
c) pro všechny osoby s výjimkou osob neschopných pohybu
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142. Pracovním úrazem není úraz:
a) který se stal při cestě do zaměstnání a zpět
b) u kterého nebyli svědkové
c) který netrval déle než 5 dnů
143. U zraněné osoby při vědomí začneme činností:
a) pozdravem, dotazem, co se stalo, zda je zraněná a potřebuje pomoc
b) dotazem, zda se cítí dobře a konstatováním, že vše bude O.K. přivoláním rychlé záchranné
služby na t.č. 158 (ev.112)
c) zjištěním, zda nekrvácí, dýchá, tepe a uložením do stab. polohy, přivoláním rychlé záchranné
služby na t.č. 150 nebo 112
144. V rámci proti šokovým opatřením při úrazu provádíme:
a) stavění krvácení, zajištění psychického klidu, ochranu před prochlazením nebo přehřátím,
znehybnění zlomenin
b) znehybnění končetin a uložení do stabilizované polohy
c) podáváme tekutiny podle žízně, na poraněné místo dáme elastické obinadlo, s pacientem
nemanipulujeme, abychom mu neublížili
145. Jednou z možností zastavení tepenného krvácení je:
a) přiložení tlakového obvazu
b) obvázání sterilním obinadlem
c) opakované použití akutol spray a přiložení sterilní roušky
146. Správný poměr srdeční masáže a umělého dýchání u dospělého je:
a) 10:5
b) 5:5
c) 30:2
147. Zlomeninu předloktí (pokud je to nutné) znehybníme:
a) od zápěstí až do poloviny paže
b) od konečků prstů až po loket
c) od konečků prstů až do poloviny paže
148. Přerušit umělé dýchání a zevní srdeční masáž lze:
a) po 15 minutách, zčervenání pacienta nebo obnovení životních funkcí
b) po 30 minutách, zčervenání pacienta nebo obnovení životních funkcí
c) po obnovení životních funkcí, příjezdu lékaře, vyčerpání zachránců
149. Při podezření na poranění krční páteře:
a) postiženého vyprostíme a uložíme vleže na tvrdou podložku
b) za žádných okolností nevyprošťujeme a čekáme na lékaře
c) vyprošťujeme jen tehdy, hrozí-li bezprostřední nebezpečí dalšího poškození zdraví
150. Při bezvědomí nejprve:
a) zjistíme stav dýchání a srdeční činnosti; není-li porucha, orientačně jej vyšetříme a pacienta
sledujeme
b) uložíme do stabilizované polohy na boku, pacienta orientačně vyšetříme a při zjištění, že dýchá
a tep je hmatný, jej uložíme na břicho
c) ihned zahájíme dýchání z úst do úst, s orientačním vyšetřením se nezdržujeme
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