Profesní kvalifikace 68-003-H Pracovník dohledového centra
Soubor otázek pro písemnou část zkoušky – test
platnost od 28. 4. 2015
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÚSTAVNÍ PRÁVO
ZÁKON Č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY
PŘEDPIS Č. 2/1993 Sb., LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
(4 otázky)

1. Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. Parlament tvoří
a) poslanci spolu se senátory, kterých je celkem 200; poslanci i senátoři jsou voleni na 4 roky.
b) poslanecká sněmovna s 200 poslanci volenými na dobu 4 let a Senát, senát má 81 senátorů,
ti jsou voleni na 6 let
c) zástupci všech politických stran evidovaných na ministerstvu vnitra, z těchto evidovaných
politických stran je voleno 200 poslanců a 81 senátorů
2. Základní práva a svobody občana jsou stanoveny
a) v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku
b) zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce
c) předpisem č. 2/1993 Sb., Listinou základních práv a svobod, která je součástí právního
pořádku ČR a byla transformována do Ústavy ČR
3. Státní moc je možné uplatňovat
a) je-li podle českých zákonů a mezinárodních dohod ohrožen život, případně zdraví občanů nebo
majetek
b) jen v případech a v mezích stanovených zákonem
c) vždy, pokud dojde k protiprávnímu jednání
4. Stíhat osobu a zbavit ji svobody je možné
a) jestliže byly porušeny právní předpisy a vznikla by škoda na životech, zdraví nebo majetku
b) z důvodů a takovým způsobem, stanovených zákonem
c) tehdy, jestliže orgány policie, státního zastupitelství nebo soudu tak rozhodnou
5. Do ústavní zdravotnické péče může být osoba převzata a v této péči držena v případech
stanovených zákonem. Takové opatření je nutné oznámit
a) soudu ve lhůtě do 24 hodin; soud je povinen rozhodnout o umístění do 7 dnů
b) opatření se neoznamuje, osoba je zapsána do centrální evidence zdravotnického zařízení, kde
jsou uvedeny důvody převzetí a držení osoby
c) orgánům činným v trestním řízení, to je policii, státnímu zastupitelství a soudu
6. Vlastnit majetek má právo každý, obsah vlastnického práva
a) se rozlišuje podle společenské hierarchie vlastníků majetku
b) se nerozlišuje; vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah
c) je podmíněn subjekty práva, což jsou fyzické nebo právnické osoby
7. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen
a) každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
b) každý občan České republiky včetně cizinců žijících v České republice nejméně 10 let; u občana
i cizince je podmínkou dosažení 21 let v době volby
c) občan České republiky trestně bezúhonný, s volebním právem, který dosáhl plnoletosti
8. Vláda České republiky je orgánem, který vykonává
a) působnost ve věcech státní moci a správy
b) výkonnou moc jako vrcholný orgán
c) organizování, rozhodování a výkon politického a hospodářského života
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9. Soudy v České republice tvoří soudní soustavu složenou
a) z Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních, krajských a
okresních soudů
b) ze soudů označených podle jejich působnosti, což je např. Obchodní soud, Rejstříkový soud,
Správní soud a další
c) Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, vrchních soudů, krajských a okresních soudů
10. Nejvyšší kontrolní úřad
a) je orgánem státu, který provádí kontrolu dodržování zákonnosti orgány, institucemi a občany
b) je nezávislý orgán; vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního
rozpočtu
c) je úřadem Parlamentu České republiky, provádí kontrolu hospodaření ve státní správě a
v institucích či společnostech (firmách) s majetkovou účastí státu
OBČANSKÉ PRÁVO
ZÁKON Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK
(5 otázek)

11. Občanský zákoník upravuje práva
a) fyzických a právnických osob
b) fyzických osob; právnické osoby se řídí zákonem o korporacích
c) státu; stát je souhrn institucí a občanů, stát i občané mají stejná práva daná právě občanským
zákoníkem
12. Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu vykonávajícího
veřejnou moc
a) tímto orgánem veřejné moci je soud, není-li v zákoně stanoveno něco jiného
b) orgánem veřejné moci může být Policie ČR, Státní zastupitelství nebo to mohou být soudy
c) takovým orgánem veřejné moci jsou obecní, městské a krajské úřady, úřad ombudsmana,
orgány policie, státního zastupitelství a soudy
13. Osobnost člověka má podle občanského zákoníku právo na ochranu
a) v souvislostech protiprávních jednání, která jsou v občanském zákoníku rigorózně určena
b) zejména života a důstojnosti člověka, zdraví, na právo žít v příznivém životním prostředí, na
vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy
c) je-li porušena Listina základních práv a svobod člověka či jiné zákony; ochranu požívá zejména
život člověka, jeho zdraví a majetek
14. Omezit svéprávnost člověka mohou
a) orgány činné v trestním řízení, tj. policie, státní zastupitelství nebo soudy na základě
dlouhodobých excesů člověka
b) psychiatrická zdravotnická zařízení, která posuzují způsobilost člověka a vydávají znalecké
posudky pro orgány státní správy
c) soudy, a to v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná,
schopen právně jednat; soudy vymezí rozsah, v jakém způsobilost člověka samostatně
právně jednat omezit
15. Vlastnictví je podle občanského zákoníku
a) vše, co bylo nabyto fyzickými nebo právnickými osobami řádným způsobem
b) vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné
c) cokoliv, co lze podřadit do kategorií věcí movitých nebo nemovitých a je majetkem fyzických
případně právnických osob
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16. Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru
upravuje
a) občanský zákoník ve svých specifických ustanoveních tykajících se pracovního poměru
b) jiný zákon, který upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli
c) zákon o obchodních korporacích; obchodní korporace tvoří obchodní společnosti a družstva,
zaměstnávající fyzické osoby
17. Smlouva podle občanského zákoníku
a) je projevem vůle stran smlouvy zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy
b) projevuje vůli stran smlouvy a závaznost je-li uzavřena v písemné formě nebo verbálně
c) vyjadřuje obsah smluvního vztahu jednotlivých typů smluv
18. V případech nutné obrany ten, kdo odvrací protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu
(škodu)
a) je vždy povinen k náhradě újmy na majetku
b) není povinen k její náhradě; to neplatí, je-li zjevné že napadenému hrozí vzhledem k jeho
poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem
k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku
c) je povinen újmu (škodu) nahradit, jestliže se prokáže nepřiměřenost intenzity nutné obrany
19. Povinnost nahradit škodu (újmu)
a) má škůdce, který způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů a škůdce, který
vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem
b) má takový škůdce, který i když věděl, že újma (škoda) vznikne, neučinil opatření k zábraně újmy
(škody)
c) je povinností škůdce, který újmu (škodu) způsobil jinému úmyslně nebo i z nedbalosti
20. Náhrada újmy (škody) se provádí
a) náhradou újmy (škody) v penězích, při čemž se vždy hradí skutečná škoda
b) u nemajetkové újmy (škody) se náhrada vyřeší zadostiučiněním, majetková újma (škoda) se
hradí v penězích
c) uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí
se škoda v penězích. Hradí se skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk)
PRACOVNÍ PRÁVO
ZÁKON Č. 262/2006 Sb., ZÁKONÍK PRÁCE
(4 otázky)

21. Pracovní poměr se zakládá (vzniká)
a) pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoně (zákoníku
práce) stanoveno jinak
b) pracovní smlouvou nebo dohodou o pracovní činnosti, možná je také dohoda o provedení
práce
c) zásadně pracovní smlouvou; dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce se
uzavírá pracovní poměr v souvislosti s délkou pracovní doby
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22. Pracovní poměr může skončit (může být rozvázán)
a) na základě žádosti zaměstnance se souhlasem zaměstnavatele, pokud uplynula sjednaná doba
pracovního poměru nebo se zaměstnanec dopustil trestného činu
b) dohodou, vypovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době
c) dohodou, vypovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době jedná-li se o pracovní
poměr na dobu neurčitou. Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby
23. Povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního poměru
a) jsou určovány zaměstnavatelem podle jeho potřeb, práci má zaměstnanec vykonávat osobně,
případně s jinými zaměstnanci ve stanovené pracovní době
b) jsou stanoveny pracovními úkoly, stanovenými v pracovní smlouvě ve vymezeném čase
c) determinuje zákoník práce tak, že zaměstnanec povinně vykonává práce podle pokynů
zaměstnavatele, koná je osobně podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době;
dodržuje povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru
24. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je možné realizovat
a) jsou-li naplněny důvody rigorózně uvedené ve věcně příslušném ustanovení zákoníku práce
b) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo se úmyslně dopustí
přestupku proti majetku zaměstnavatele
c) porušil-li zaměstnanec hrubým způsobem povinnosti vyplývající mu z pracovní smlouvy
25. Srážky ze mzdy zaměstnance smějí být provedeny
a) v případech stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním zákonem; srážky ze mzdy jsou
možné také na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance
b) tehdy, pokud to stanoví zákoník práce či jiné zákony a dále k vyrovnání finančního plnění za
škody způsobené zaměstnavateli zaměstnancem po dobu trvání pracovního poměru
c) na základě rozhodnutí soudu. Soud rozhoduje o pořadí srážek s tím, že přednost mají srážky
na daň z příjmu fyzických osob a srážky na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné
zdravotní pojištění
26. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům zajistit zaměstnancům pracovní podmínky
a) které neohrozí jejich zdraví a majetek; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich
odstranění
b) nezbytné pro plnění svých úkolů. Jestliže zjistí závady, provede jejich expertní posouzení a na
základě posudku učiní opatření k eventuální nápravě
c) tím, že provádí pravidelně kontrolu pracovních podmínek zaměstnanců. Zjištěné hrubé závady
ohrožující život nebo zdraví je povinen odstranit neodkladně, ostatní opatření k nápravě
provádí postupně
27. Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn
a) v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od
něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců
b) provádět kontrolu vnášených a odnášených věcí; oprávnění je povinen předem projednat
s odborovou organizací
c) kontrolovat věci vnášené a odnášené, prohlídky zaměstnanců lze provádět s jejich souhlasem
za přítomnosti svědka, nesmí být porušena integrita zaměstnance
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28. Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu
a) způsobenou úmyslně, částečně odpovídá za škodu způsobenou z nedbalosti
b) odpovídá za škodu, jestliže porušil povinnosti stanovené pracovní smlouvou nebo
technologickými postupy
c) odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi
29. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce
a) v případech stanovených zákoníkem práce; takové odmítnutí není možné posuzovat jako
nesplnění povinností zaměstnance
b) jestliže by tím byly porušeny bezpečnostní předpisy; takové odmítnutí není nesplněním
povinností zaměstnance
c) uložené zaměstnanci nadřízeným vedoucím zaměstnancem; odmítnutí se neposuzuje jako
nesplnění povinností zaměstnance
30. Majetkové zájmy zaměstnavatele požívají ochrany; zaměstnanci je zakázáno
a) bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky
zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a jeho telekomunikační zařízení
b) užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele spolu s jeho
výpočetní a telekomunikační technikou mimo pracovní dobu
c) v pracovní době i mimo pracovní dobu užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní
prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení
TRESTNÍ PRÁVO
ZÁKON Č.40/2009 Sb., TRESTNÍ ZÁKONÍK
ZÁKON Č. 141/1961 Sb., TRESTNÍ ŘÁD
(5 otázek)

31. Trestným činem je
a) každé jednání fyzické osoby, které trestní zákon za trestný čin označuje; čin musí vykazovat
znaky v takovém zákoně uvedené
b) protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v
trestním zákoně
c) protiprávní čin fyzické nebo právnické osoby označený jako trestný čin v trestním zákoně a
vykazující znaky tohoto činu
32. Odpovědný za trestný čin je
a) každý, kdo dovršil osmnácti let věku v době spáchání trestného činu a je svéprávný
b) ten, kdo v den spáchání trestného činu dovršil dvaceti jedna let a je psychicky způsobilý
rozpoznat své jednání
c) kdo v době spáchání činu dovršil patnáctý rok svého věku
33. Pachatelem trestného činu
a) se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco jiného, i
spolupachatel a účastník
b) je kdo organizuje přípravu, vlastní provedení a zahlazení stop trestného činu
c) jsou kromě pachatele také osoby, které se na trestném činu jakýmkoliv způsobem podílejí, tj.
organizátoři, návodci, pomocníci
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34. V krajní nouzi jedná ten, kdo
a) činem jinak trestným odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem;
takové jednání není trestným činem
b) odvrací nebezpečí spáchání trestného činu bezprostředně hrozící jeho osobě nebo jiným
osobám
c) svým činem přímo odvrací protiprávní jednání proti své osobě nebo osobám jiným; takové
jednání je vymezeno v trestním zákoně jako trestný čin
35. Nutnou obranou je jednání
a) kohokoliv, kdo odvrací přímé začínající nebo trvající fyzické útoky na vlastní osobu nebo jiné
osoby
b) kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem
c) osob, které odvrací přímý útok na jednání označené v trestním zákoně jako trestný čin
36. Použití zbraně může být trestným činem, tento trestný čin nespáchá
a) kdo použije zbraň v případech přímého ohrožení života nebo závažného poškození zdraví osob
b) kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem
c) ten, kdo použije zbraň ke zmaření bezprostředně trvajícího útoku na život či zdraví osob nebo
k zábraně značné škody nebo škody velkého rozsahu (do pěti set tisíc a nad pět milionů českých
korun)
37. Orgány činnými v trestním řízení
a) jsou orgány, které vyšetřují a stíhají protiprávní jednání, za které se ukládají sankce; jsou to
soudy, státní zastupitelství, státní a obecní policie, obecní, městské, obvodní a krajské úřady
b) se rozumějí soudy, státní zástupci a policejní orgány
c) jsou soudy, státní zastupitelství, policie a vojenské policie a zpravodajské služby
38. Jednou ze zásad trestního řízení je zásada o vině osoby, proti které se vede trestní řízení
a) vina je vyslovena pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu; není-li vina vyslovena, nelze
na toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen
b) vina osoby, proti které se vede trestní řízení je potvrzena dnem vynesení rozsudku soudem v
první nebo druhé instanci (okresního nebo krajského soudu)
c) osoba, proti které se vede trestní řízení, je vina trestným činem, jestliže tak rozhodne okresní
soud a rozhodnutí potvrdí krajský, vrchní nebo nejvyšší soud
39. Státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy
a) které mu oznámí Policie ČR, Obecní policie nebo obecní, městské, obvodní či krajské úřady
eventuálně jiné orgány státní správy
b) o kterých se dozví, pokud zákon nebo vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká
republika vázána, nestanoví jinak
c) které mu přísluší v rámci jeho místní a věcné kompetence (místní neboli územní kompetence
a věcná kompetence, tj. kompetence podle odbornosti státního zástupce, např. odbornost v
trestním, správním, občanském právu apod.)
40. Zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu a omezit její osobní svobodu může
a) je-li dán některý z důvodů vazby, jenom policejní orgán v případech kdy proti osobě bylo
zahájeno trestní stíhání
b) orgán Policie ČR, vojenské policie nebo obecní policie tehdy, kdy se domnívá, že osoba
spáchala trestný čin
c) kdokoli, jestliže osoba byla přistižena při trestném činu či bezprostředně po jeho spáchání,
pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů
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SPRÁVNÍ PRÁVO
ZÁKON Č. 101/2000 Sb., O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZÁKON Č. 273/2008 Sb., O POLICII ČR
ZÁKON Č. 553/1991 Sb., O OBECNÍ POLICII
ZÁKON Č. 412/2005 Sb., O OCHRANĚ UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
ZÁKON Č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ
(12 otázek)

41. Ústřední ochrana osobních údajů přísluší
a) určeným stupňům soudů v České republice, tj. soudům okresním, krajským a obvodním
b) jedinému subjektu, Úřadu pro ochranu osobních údajů
c) Vrchnímu soudu, Nejvyššímu soudu a Nejvyššímu správnímu soudu
42. Zákonem o ochraně osobních údajů jsou chráněny
a) jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů
b) osobní údaje konkrétní fyzické osoby; osobní údaje striktně vymezuje zákon
c) osobní údaje osob s českou státní příslušností a s trvalým pobytem na území České republiky
43. Správcem osobních údajů je
a) každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování
a odpovídá za něj
b) ten, kdo kompetentně a pravomocně osobní údaje získává, ukládá, eviduje a likviduje
c) orgány a instituce státní moci a správy, hospodářských politických a společenských organizací,
jestliže s osobními údaji fyzických osob stanoveným způsobem nakládají
44. Zabezpečení osobních údajů přísluší správci a zpracovateli
a) správce a zpracovatel chrání osobní údaje proti jakémukoliv zneužití zejména technickými
zabezpečovacími prostředky
b) správce a zpracovatel jsou povinni přijmout opatření proti neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům a jinému neoprávněnému zpracování či zneužití osobních údajů
c) správce a zpracovatel jsou povinni osobní údaje chránit v rámci stanoveném zákonem před
požadavky nestátních orgánů, organizací a institucí
45. Správce může zpracovávat osobní údaje
a) pouze se souhlasem subjektu údajů, bez tohoto souhlasu je může zpracovávat v případech
rigorózně vymezených zákonem
b) jestliže je dán zákonný důvod, subjekt osobních je správce povinen informovat
c) se souhlasem Úřadu pro ochranu osobních údajů
46. Policista nebo útvar policie se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací včetně
letecké podpory integrovaného záchranného systému
a) je-li to nezbytné vzhledem k okolnostem událostí a záchranné a likvidační práce nesnesou
odkladu
b) jsou-li k tomu vycvičeni a vybaveni, je-li to nezbytné pro záchranu života, zdraví nebo
majetku a jsou-li k tomu určeni policejním prezidentem
c) jestliže jsou ohroženy životy, zdraví a majetek fyzických osob nebo hrozí přímé nebezpečí
vzniku škod na majetku právnických osob
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47. Policista je oprávněn z důvodů uvedených v zákoně zajistit osobu. Zajištění osoby, českého
státního občana může trvat nejdéle
a) bez ohledu na důvody zajištění, maximálně 24 hodin
b) 24 hodin tehdy, jestliže osoba svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo
zdraví jiných osob anebo majetek
c) 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody; zajištění však nesmí trvat déle než 6 hodin,
pokud příslušný orgán cizího státu nepožádá o omezení osoby na svobodě za účelem vydání
nebo předání osoby, která byla dopadena na základě pronásledování prováděném
příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru
48. Policista je oprávněn vyzvat osobu k vydání věci jestliže
a) lze mít za to, že v řízení o přestupku může být uloženo její propadnutí anebo může být
zabrána, nebo jde o věc důležitou pro řízení o přestupku
b) se předpokládá, že při projednávání přestupku ve správním řízení nebo trestného činu před
soudem může být uloženo její propadnutí či zabrání
c) se jedná o věc, která byla osobou získána protiprávním jednáním ze zákona kvalifikovaným
jako přestupek nebo trestný čin
49. Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného
a) jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob
anebo pro odvrácení prostoru nebo na pozemek závažného ohrožení veřejného pořádku a
bezpečnosti
b) pokud má důvodné podezření, že se tam nachází osoba, která se dopustila trestného činu, je
celostátně hledanou osobou nebo uprchlým vězněm
c) tehdy, kdy vstup je tam nezbytný pro ochranu života a zdraví osob nebo k zábraně škody a
k odvrácení porušení bezpečnosti či pořádku
50. Policie zajišťuje bezpečnost chráněných objektů a prostorů. Rozsah zajišťování bezpečnosti
stanoví
a) ředitelství Policie ČR místně příslušného kraje, ve kterém jsou chráněné objekty a prostory
dislokovány
b) policejní prezidium na návrh ředitelství Policie ČR místně příslušného kraje, ve kterém se
chráněné objekty a prostory nacházejí
c) na návrh policejního prezidenta ministr vnitra v závislosti na bezpečnostní situaci a možné
míře ohrožení
51. Obecní policie je orgánem
a) obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
b) obce, zřizován je dekretem ministerstva vnitra na základě žádosti obce a souhlasného
stanoviska místně příslušného krajského úřadu
c) obce s územní působností, je zřizován policejním prezidiem na žádost zastupitelstva obce a
doporučení teritoriálního krajského úřadu
52. Obecní policie zabezpečuje
a) místní záležitosti veřejného pořádku a plní další úkoly podle zákonů
b) plnění úkolů stanovených jí starostou obce nebo zastupitelstvem; plnění úkolů nemůže být
protizákonné
c) záležitosti veřejného pořádku určené ministerstvem vnitra, civilněprávním úsekem
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53. Strážník je oprávněn ke vstupu do živnostenských provozoven
a) tehdy, kdy existuje důvodné podezření, že je v živnostenské provozovně páchán trestný čin
nebo přestupek
b) při plnění úkolů obecní policie v prodejní nebo provozní době do všech prostor určených pro
zákazníky
c) do všech prostor živnostenské provozovny v prodejní nebo provozní době; mimo tuto dobu je
oprávněn ke vstupu se souhlasem osob odpovědných za živnostenskou provozovnu
54. Strážník je oprávněn použít služební zbraň
a) za podmínek nutné obrany nebo krajní nouze, nebo aby zamezil útěku nebezpečného
pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet
b) za podmínek, které jednoznačně stanoví příslušná ustanovení zákona o obecní policii
c) jestliže je bezprostředně ohrožen jeho vlastní život nebo život jiných osob; použití zbraně musí
předcházet výzva k tomu, aby od protiprávního jednání osoba upustila a výstraha, že bude
použita zbraň
55. Za škodu způsobenou strážníkem odpovídá
a) strážník, pokud byla škoda způsobena při plnění úkolů obecní policie jeho vlastní nedbalostí
b) strážník; hradí ale jen poměrnou část škody podle míry svého zavinění
c) obec, a to za škodu způsobenou v souvislosti s plněním úkolů stanovených zákonem
56. Utajovanou informací je
a) informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu se
zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo
může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací
b) informace ve verbální či písemné podobě nebo zaznamenaná na nosiči, která je uvedena v
nedílné příloze zákona jako (s titulem) Seznam utajovaných informací
c) jakákoliv informace označená původcem utajované informace, tj. orgánem státu, právnickou
osobou nebo podnikající fyzickou osobou, u nichž utajovaná informace vznikla, nebo Úřadem
průmyslového vlastnictví
57. Původcem utajované informace je (jsou)
a) orgán státu, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u nichž utajovaná informace
vznikla, nebo Úřad průmyslového vlastnictví
b) Parlament ČR (Poslanecká sněmovna, Senát), vláda, ministerstva, krajské úřady, městské a
obecní úřady
c) státní orgány a organizace, subjekty determinované v zákoně o korporacích a v živnostenském
zákoně
58. Utajovaná informace se klasifikuje stupněm utajení na informace
a) přísně tajné, tajné, zvláštní důležitosti, důvěrné
b) přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené
c) přísně tajné, zvláštní důležitosti, tajné, důvěrné, vyhrazené
59. Ochrana utajovaných informací je zajišťována
a) personální, průmyslovou, administrativní a fyzickou bezpečností, bezpečností informačních
nebo komunikačních systémů, kryptografickou ochranou
b) personální, průmyslovou, administrativní a fyzickou bezpečností, kryptografickou ochranou
c) personální, průmyslovou, administrativní bezpečností, bezpečností informačních nebo
komunikačních systémů, kryptografickou ochranou
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60. Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo
Důvěrné
a) pokud o přístup požádá věcně příslušný úřad; osoba musí být držitelem platného osvědčení
fyzické osoby příslušného stupně utajení a musí být poučena
b) tehdy, kdy osoba splňuje podmínky bezúhonnosti podle zvláštního zákona a přístup souvisí s
pracovním výkonem; podmínkou je, že osoba je držitelem platného osvědčení fyzické osoby
příslušného stupně utajení a je poučena
c) jestliže jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem
platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a je poučena
61. Subjektem oprávněným provozovat živnost
a) může být fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem; státní
povolení k provozování živnosti (koncese) se vyžaduje jen v případech vymezených zákonem
b) se na základě žádosti může stát právnická nebo fyzická osoba; koncese k provozování živnosti
je udělována bezúhonným a spolehlivým osobám, splňujícím další podmínky stanovené
zákonem
c) mohou být právnické a fyzické osoby, které jsou podle zákona k provozování živnosti způsobilé;
zákon vymezuje způsobilost provozovat živnost, při čemž nerozlišuje, zda se jedná o živnost
ohlašovací nebo koncesovanou
62. Ostraha majetku a osob je podle zákona
a) živností volnou, u které je jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena
pro podnikatele (fyzickou nebo právnickou osobu), případně pro odpovědného zástupce
b) živností koncesovanou se zákonem stanovenou odbornou způsobilostí podnikatele nebo
ustanoveného odpovědného zástupce podnikatele
c) ohlašovací živností vázanou, podmínkou provozování živnosti je odborná způsobilost, která je
uvedená v příloze k živnostenskému zákonu, není-li stanoveno tímto zákonem jinak
63. Ostraha majetku a osob je živností, pro kterou zákon stanoví odbornou způsobilost žadatele o
koncesi a to
a) právnické vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání bezpečnostního nebo
obdobného zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo
právním a 3 roky praxe v oboru případně střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v
oboru a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost
b) vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného
zaměření nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním
a 3 roky praxe v oboru případně střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru
a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
činnost
c) vysokoškolské či vyšší odborné vzdělání právnického či bezpečnostního zaměření nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky praxe v oboru;
možné je střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a doklad o odborné
kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
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64. Živnostenský úřad stanoví podnikateli podmínky provozování živnosti a to
a) spolehlivost podnikatele, statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu a
bezúhonnost všech osob, které pro podnikatele předmětnou činnost vykonávají
b) spolehlivost a bezúhonnost podnikatele, členů statutárního orgánu a osob vykonávajících pro
podnikatele předmětnou činnost
c) bezúhonnost podnikatele a členů statutárního orgánu spolu s bezúhonností a spolehlivostí
osob, které vykonávají pro podnikatele předmětnou činnost
65. Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je
a) Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky jako věcně příslušný ústřední orgán státní
správy; informační systém provozují regionální živnostenské úřady
b) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) z titulu předmětu své činnosti, tj. zajištění
fungování trhu. Provoz předmětného informačního systému zajišťují krajské a obecní
živnostenské úřady podle zákona
c) Živnostenský úřad České republiky; provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské
živnostenské úřady v rozsahu stanoveném zákonem
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