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Tento studijní materiál jsme vytvořili jako pomůcku pro žadatele o zkoušku odborné 
způsobilosti profesní kvalifikace Strážný 68-008-E. Slouží jako nezbytné minimum k přípravě 
na zkoušku. 

Najdete zde základní informace o zkoušce, jejím obsahu a průběhu. Uvádíme zde přehled 
všech testových otázek se správnými odpověďmi a rozbor všech typových situací k ústní a 
praktické zkoušce. 

Aktuální studijní materiál v souladu s platnou legislativou a hodnotícím standardem je 
dostupný na našich webových stránkách. 

 

K úspěšnému zvládnutí zkoušky odborné způsobilosti Strážný doporučujeme absolvovat 
přípravný kurz. Tento kurz vedou lektoři s bohatými zkušenostmi z praxe, včetně působení 
v pozicích členů zkušební komise. 

Kurz je koncipován tak, aby žadatelům o zkoušku poskytl ucelený náhled do problematiky 
výkonu povolání strážného s důrazem na všechny aspekty obsažené v hodnotícím standardu 
profesní kvalifikace Strážný, a upozorňuje také na úskalí, se kterými se žadatel může setkat 
nejen při řešení typové situace u ústní zkoušky, ale zejména v praxi při výkonu povolání. 

Délka přípravného kurzu je 3-4 hodiny a na něj navazuje zkouška odborné způsobilosti. Další 
informace jsou dostupné na našich webových stránkách. 

 

Společnost Best Decision s.r.o. realizuje zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci 
68-008-E Strážný na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o udělení autorizace č. MV-41036-
3/OBVV-2018.  
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O ZKOUŠCE 
 

• Žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala 
alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího 
zaměstnanost. 

• Zkušební komise má 3 autorizované zástupce (zkušební komisaře). 

• Obsahem zkoušky je písemný test a praktická/ústní část. 

• Písemný test obsahuje 30 otázek ze 145 možných (odpověď formou výběru jedné ze 
tří variant odpovědí), zkoušený musí minimálně 24 otázek zodpovědět správně. 

• Časový limit na vyplnění testu je max. 45 minut. 

• Praktická/ústní část obsahuje 2 typové situace z 34 možných, obě situace musí 
zkoušený vyřešit/zodpovědět správně. Při řešení typové situace se připouští dvě 
odchýlení (použití nesprávného výrazu nebo záměna pořadí činností, které nemají vliv 
na celkově správné řešení situace). 

• Čas na přípravu odpovědí je max. 10 minut, čas na odpovědi je max. 30 minut. 

• Zkušební komise vyžaduje, aby uchazeč názorně předvedl řešení, používal přímé řeči 
a příslušné věcné bezpečnostní prostředky a dále aby řádně zdůvodnil právní 
podstatu jeho činností. O každé události, která to vyžaduje, učiní žadatel služební 
zápis. Při řešení situací, které to vyžadují, uvede uchazeč příslušné zásady součinnosti 
s Policií ČR, obecní policií, hasičským záchranným sborem, zdravotnickou záchrannou 
službou a ostatními vymezenými osobami.  

• Po úspěšném absolvování zkoušky obdrží žadatel originál „Osvědčení o získání 
profesní kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E)“. Toto osvědčení má celoživotní platnost 
a je majetkem žadatele. Velmi doporučujeme neodevzdávat zaměstnavatelům 
originál, ale pouze kopii tohoto osvědčení. 

• Aktuální kvalifikační a hodnotící standard včetně kritérií a způsobu hodnocení 
naleznete na stránkách Národní soustavy kvalifikací – www.narodnikvalifikace.cz 

• Kvalifikační a hodnotící standard popisovaný v tomto studijním materiálu je platný od 
18. 2. 2015. 
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PRŮBĚH ZKOUŠKY 
 

V termínu konání zkoušky se žadatel dostaví na místo zkoušky, které je uvedeno v pozvánce. 
Je nutné mít s sebou: 

• doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, jiný doklad nemůže být 
akceptován), 

• psací potřeby, 

• popř. brýle či jiné nezbytné pomůcky. 

 

Organizace zkoušky probíhá následovně: 

• prezence účastníků a kontrola totožnosti, 

• představení zkušební komise, 

• seznámení s pracovištěm a s organizací zkoušky 

• seznámení s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární 
ochrany a případnými dalšími omezeními, 

• poučení, které pomůcky žadatel při zkoušce nesmí, resp. smí používat, 

• písemný test, 

• přestávka a vyhodnocení písemného testu a seznámení s výsledky písemného testu, 

• praktická a ústní část zkoušky, 

• ukončení a vyhodnocení zkoušky, 

• předání osvědčení nebo protokolu o nesplnění zkoušky. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
 

AED  automatizovaný externí defibrilátor 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CIT přeprava finanční hotovosti nebo cenin (Cash In Transit) 

EPS  elektrická požární signalizace 

EZS  elektrická zabezpečovací signalizace (systém) 

HUP hlavní uzávěr plynu 

HZS  Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

KPR  kardiopulmonální resuscitace (nepřímá masáž srdce) 

MP  Městská (obecní) policie 

NVS nástražný výbušný systém 

PČR  Policie České republiky 

PHP přenosný hasicí přístroj 

PO požární ochrana 

PZTS  poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dle platných norem od roku 2009 
označení pro EZS) 

CCTV kamerový systém 

RZ registrační značka 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 
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OTÁZKY K PÍSEMNÉMU TESTU 
 

APLIKOVÁNÍ PRÁVNÍCH ZÁKLADŮ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI 
Ústavní právo 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákon 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 
 

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. Vlastnictví zavazuje. Jeho výkon 

a) může poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí je-li to třeba k dosažení 
požadovaných hospodářských výsledků 

b) nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem 
c) není zákonem omezen 

 
Občanské právo 

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v aktuálním znění 
 (2 otázky) 

1. Každý má právo na… 
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 
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2. Domáhat se ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc... 

a) může každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen 
b) může každý 
c) může dotčená osoba jen prostřednictvím právního zástupce 

 
3. Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně… 

a) může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit jakýmkoliv úsilím a prostředky, které se osobě v 
jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako vhodné 

b) nesmí jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit 
c) může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho 

postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené 
 
4. Směřuje-li svépomoc jen k zajištění práva, které bylo jinak zmařeno... 

a) musí ten, kdo k ní přikročil ohlásit dopad svého jednání sdělovacím prostředkům 
b) musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné 

moci 
c) musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na osobu blízkou 

 
5. Vlastnické právo… 

a) není v zákoně zmíněno 
b) je chráněno zákonem jen ve zvláštních případech 
c) je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká 

 
6. Pomoci ke svému právu... 

a) si může každý sám vlastními prostředky 
b) si může přiměřeným způsobem každý sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by 

zásah veřejné moci přišel pozdě 
c) si může každý pomoci jen prostřednictvím právního zástupce 

 
7. Vlastnictvím je... 

a) vše co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné 
b) pouze právo, které vlastník užívá 
c) pouze hmotná věc 

 
8. Vlastník se může domáhat...  

a) ochrany proti každému kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje 
b) ochrany proti zadržení věci 
c) ochrany proti každému kdo právem do jeho vlastnického práva zasahuje 

 
9. Každý člověk... 

a) neodpovídá za své jednání 
b) odpovídá za své jednání 
c) odpovídá za své jednání jen v případech, kdy mu to stav poznání umožňuje 

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

znovu zmocnit... 
a) jakýmikoliv prostředky, neboť mu věc prokazatelně náleží 
b) nepřekročí-li přitom meze nutné obrany 
c) jen na základě písemné žádosti 
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11. Kdo odvrací od sebe nebo jiného přímo hrozící nebezpečí újmy… 
a) je povinen k náhradě újmy 
b) není za ni v žádném případě povinen k náhradě újmy 
c) není povinen k náhradě újmy tím způsobené za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem 
 
12. Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a 

způsobí přitom útočníkovi újmu… 
a) je povinen k její náhradě vždy 
b) není povinen k její náhradě za podmínek stanovených občanským zákoníkem 
c) je povinen k její náhradě na základě písemné dohody 

 
13. Vlastnická práva... 

a) nejsou v občanském zákoníku zmíněna 
b) jsou občanským zákoníkem omezena 
c) nejsou občanským zákoníkem omezena 

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

a) nedošlo k jakékoliv újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví 
b) nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví 
c) nedošlo k hádce 

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

a) není povinen o věc pečovat nebo ji jinak spravovat 
b) nahradí její poškození nebo zničení, neprokáže-li, že by ke škodě došlo jinak 
c) nahradí její poškození nebo zničení vždy 

 
Pracovní právo  

zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
(2 otázky) 

 
1. Pracovník ostrahy je v 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, vydané v 

souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci 
 
2. 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 

 
3. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je… 

a) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy 
vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni 

b) stravovat se v závodní jídelně 
c) dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 minut od zahájení pracovní doby 
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4. Za vykonanou práci přísluší pracovníkovi ostrahy mzda a odměna za pracovní pohotovost… 
a) jejíž výši stanoví zaměstnavatel podle finanční situace 
b) nejméně ve výši a za podmínek stanovených zákonem 
c) nenáleží, neboť tato podmínka není zákonem stanovena 

 
5. Povinností pracovníka ostrahy danou zákoníkem práce je… 

a) dostavit se na stanoviště nejpozději do 15 minut od zahájení pracovní doby 
b) využívat pracovní dobu a plnit kvalitně a včas pracovní úkoly 
c) plnit své povinnosti i mimo pracovní dobu 

 
6. 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 přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a způsobech 

jejího provádění 
 
7. Pracovní smlouva musí obsahovat… 

a) obsah není stanoven zákonem 
b) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu 

práce a den nástupu do práce 
c) druh práce a výši mzdy 

 
8. Pracovní poměr může být rozvázán… 

a) jestliže bylo zrušeno místo výkonu práce (např. střežený objekt) 
b) v jakékoliv situaci 
c) jen dohodou, vypovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době 

 
9. 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 

 
10. 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 sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným 

okolnostem 
c) vždy 

 
11. Pracovník ostrahy odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným 

porušením… 
a) povinností 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 

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

a) je oprávněn, je-li na něj toto právo delegováno či jinak mu uloženo 
b) nesmí 
c) je oprávněn provádět ve službě kdykoliv 
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13. Je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec… 
a) povinen vyhlásit stav nouze nebo požární či jiný poplach 
b) povinen zakročit; nemusí tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím 

vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance 
c) vypnout přívod elektřiny, plynu a vody a opustit pracoviště 

 
14. Zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli 

nebo nebezpečí přímo hrozícího životu nebo zdraví, jestliže... 
a) tento stav sám úmyslně nevyvolal, avšak počínal si přitom způsobem zcela nepřiměřeným 

okolnostem 
b) tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem 
c) tento stav sám úmyslně vyvolal 

 
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 
(3 otázky) 

 
1. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou povinni ve výkonu služby dbát podle svých 

možností… 
a) 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 

 
2. 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 
 

3. 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 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 
 
4. 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 
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5. 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 

 
6. 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 

 
7. Osobní ochranné pracovní prostředky chrání strážného… 

a) před pracovními riziky 
b) před znečištěním 
c) před nepřízní počasí 

 
8. Požární řád pracoviště stanovuje… 

a) činnosti, které má zaměstnavatel provést k uhašení požáru 
b) zásady zabezpečení požární ochrany objektu 
c) povinnosti údržby objektu 

 
9. 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 
 
10. Strážný je povinen znát… 

a) rozmístění hasicích přístrojů a ostatních věcných prostředků požární ochrany ve střeženém 
objektu 

b) použití hasičského vozu a způsob opuštění objektu 
c) umístění nejbližší jednotky HZS 

 
11. 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 

 
12. 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 

 
13. K život zachraňujícím poúrazovým úkonům patří… 

a) podání teplé stravy a tekutin 
b) obnova dýchání a srdeční činnosti a zástava masivního krvácení 
c) znehybnění zraněného 
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14. Zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce… 
a) které zaměstnanec předem odůvodněně odmítl vykonat 
b) jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti 
c) v podmínkách stresu 

 
Trestní právo 

zákony č. 40/2009 Sb., Trestní zákon a č. 141/1961 Sb., Trestní řád, 
 (4 otázky) 

 
1. 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 

 
2. Při ochraně napadeného objektu je strážný povinen… 

a) jednat tak, aby napadení bylo vždy odvráceno 
b) jednat v souladu s právními předpisy a interními normami pro výkon služby 
c) nejednat, pokud se cítí sám ohrožen 

 
3. 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 

 
4. Nutnou obranou není… 

a) obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku 
b) obrana zájmů slabšího 
c) obrana daná velikostí chráněného majetku nebo rozsahem chráněného zájmu 

 
5. 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 

 
6. 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 okolností odvrátit jinak anebo způsobený 
následek je zřejmě mnohem menší než ten, který hrozil 

c) vždy jestliže bylo odvraceno nebezpečí v součinnosti s Policií ČR 
 
7. 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 
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8. 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 

zajištění důkazů 
c) smí strážný omezit, vždy když jde o nebezpečného pachatele 

 
9. 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-li tak učinit, je povinen 

tomuto orgánu omezení osobní svobody bez odkladu oznámit 
 
10. Za důkaz trestného činu nebo přestupku může sloužit… 

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

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

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

 
12. Věcnými důkazy spáchání trestného činu jsou… 

a) předměty, které mohou být prostředkem k odhalení a zjištění trestného činu, jeho pachatele 
stopy trestného činu. 

b) pouze předměty zjevně poškozené, přemístěné a označené 
c) jakékoliv předměty, které se vztahují k výkonu služby strážného 

 
13. Trestný čin nespáchá, kdo jedná… 

a) na základě svolení 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 

omezení oprávněně rozhodovat, 
c) na základě souhlasu svědka činu 

 
Správní právo 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 (1 otázka) 

 
1. 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 
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2. 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 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti končí skončením 
zaměstnání 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 
skončení zaměstnání nebo příslušných prací. 

 
3. Číslo, kód nebo prvek specifický pro fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní 

nebo sociální identitu osoby… 
a) není osobní údaj 
b) je osobní údaj, je-li přiřazen k určité osobě 
c) je osobním údajem jen v určitých případech 

 
4. 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 

 
5. 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 zpracování 
c) tato podmínka není zákonem stanovena 

 
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii 

 (2 otázky) 

 
1. 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 

 
2. Při provádění úkonu je policista povinen… 

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 

 
3. 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 

 
4. Požadovat pomoc od orgánů a osob… 

a) je policista oprávněn v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie 
b) není policista oprávněn 
c) je policista oprávněn kdykoliv 

 



Studijní materiál ke zkoušce odborné způsobilosti 
Profesní kvalifikace 68-008-E Strážný 

první vydání, Praha 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

www.bestdecision.cz  15/67 
  

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

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

a) má právo občan obce, pokud se cítí ohrožen 
b) má právo každý 
c) nemá právo občan, pokud si může pomoci sám 

 
7. 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 

 
8. 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 oprávnění vstupovat do prostor v živnostenské provozovně 

 
zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(1 otázka) 

 
1. 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 

 
2. 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 

 
3. Obchodní tajemství… 

a) je zákonem chráněno 
b) není zákonem chráněno 
c) je zákonem chráněno pouze v případě, že informace mají bezpečnostní charakter 

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

a) být zdráv a bezúhonný 
b) splňovat podmínky pro přístup k utajovaným informacím stanovené zákonem 
c) splňovat podmínky stanovené nadřízeným a být řádně poučen 
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zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 

(2 otázky) 

 
1. 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 omezení 

 
2. 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 

 
3. Koncesovaná živnost ostraha majetku a osob obsahuje tyto činnosti… 

a) hlídací 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, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených 
zájmů, zajišťování pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních 
podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocování bezpečnostních 
rizik, zpracování plánů ochrany a provozování centrálních pultů ochrany 

c) kteroukoliv činnost spojenou s poskytováním bezpečnosti a ochrany 
 
4. 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 

 
5. 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 

 
6. 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 5ti lety praxe v bezpečnostním oboru 

 
7. 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 
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8. 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 

 
9. Osoba provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob musí splňovat odbornou 

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

 
10. Žádost ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád musí obsahovat náležitosti stanovené tímto 

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

 
11. Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je… 

a) vydání rozhodnutí, jímž se stanoví způsob přijímání podnětů a žádostí 
b) vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva a anebo povinnosti 

jmenovitě určené osoby 
c) stanovení úřední doby správního orgánu 

 
12. Osvědčení o odborné kvalifikaci pro pracovní činnost strážný se získává… 

a) na základě prokázání nejméně 5 let praxe v bezpečnostním oboru 
b) zkouškou u autorizované osoby 
c) na základě absolvování speciálního kurzu pro pracovníky ostrahy 

 
zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu 

(1 otázka) 

 
1. 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 

 
2. Nabývat, držet nebo nosit zbraň může… 

a) pouze držitel zbraně 
b) pouze držitel zbrojního průkazu nebo licence 
c) kdokoliv, neboť to není zákonem stanoveno 

 
3. Strážný může 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 nošení zbraně je sjednáno v 

pracovní smlouvě a nadřízený k jejímu nošení dal pokyn 
c) kdykoliv, jestliže tuto zbraň vlastní 

 
4. Nošením zbraně se rozumí mít zbraň… 

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

 



Studijní materiál ke zkoušce odborné způsobilosti 
Profesní kvalifikace 68-008-E Strážný 

první vydání, Praha 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

www.bestdecision.cz  18/67 
  

5. Svěřit střelnou zbraň jinému strážný smí… 
a) jen když ho dobře zná 
b) pouze v případech uvedených zákonem 
c) pokud ho k tomu nadřízený vedoucí pracovník vyzve 

 
6. 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 

 
zákon č. 200/1990 Sb., zákon ČNR o přestupcích 

(3 otázky) 

 
1. 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 
c) zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a škoda při něm je vyšší než 

100 tisíc Kč 
 
2. Kdo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zničením nebo poškozením nebo se o 

takové jednání pokusí, se dopustí… 
a) trestného činu 
b) přečinu proti lidskosti 
c) přestupku, pokud se nejedná o trestný čin 

 
3. K odpovědnosti za přestupek postačí… 

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

 
4. Přestupku se dopustí ten, kdo… 

a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci 
b) neuposlechne výzvy strážného 
c) neuposlechne veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci 

 
5. 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 

 
6. Přestupku proti majetku se dopustí ten, kdo… 

a) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek 
b) oprávněně užívá cizí majetek 
c) neuposlechne výzvu veřejného činitele k vydání svého majetku 

 
7. Ublížení na zdraví z nedbalosti… 

a) není zákonem zmíněno 
b) není přestupek proti občanskému soužití 
c) je přestupek proti občanskému soužití 
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8. Kdo znečistí veřejně přístupný objekt… 
a) není zákonem zmíněno 
b) nedopustí se přestupku 
c) dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 

 
9. Kdo vzbudí veřejné pohoršení… 

a) není zákonem zmíněno 
b) nedopustí se přestupku 
c) dopustí se přestupku proti veřejnému pořádku 

 
10. 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 

 
UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD SOUČINNOSTI SE SLOŽKAMI IZS, 

ZEJMÉNA S POLICIÍ ČR A VYMEZENÝMI OSOBAMI 
zákon č. 239/2000 Sb. o IZS, č. 273/200 Sb., o Policii české republiky, 

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, interní směrnice a standardy výkonu služby 
(3 otázky) 

 
1. 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 
 
2. 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 

 
3. 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 

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

a) 158 
b) 155 
c) 150 

 
5. Strážný je ve službě povinen spolupracovat… 

a) se zasahujícími jednotkami hasičského záchranného sboru při likvidaci požáru střeženého 
objektu. Nemusí strpět omezení nebo poskytnout pomoc pouze pokud by to ohrozilo jeho 
život, zdraví nebo způsobilo zjevně větší následek, než hrozil. 

b) se všemi zaměstnanci střeženého objektu 
c) s údržbářskou četou formou přímé pomoci 
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6. Strážný je ve službě povinen plnit úkoly, které mu stanoví… 
a) zaměstnanci střeženého objektu 
b) vymezené osoby vedení či správy střeženého objektu 
c) pouze ředitel a jeho náměstci 

 
7. Strážný je ve službě povinen znát a sdělit, kde je v objektu umístěn hlavní uzávěr vody, plynu a 

elektrické energie … 
a) obecní policii 
b) zasahující jednotce hasičského záchranného sboru 
c) technikovi údržby 

 
8. Telefonní číslo pro ohlášení požáru (tísňové volání) je… 

a) 155 
b) 114 
c) 150 

 
9. 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 

 
10. 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 HZS 
c) c ošetřující lékař s nejdelší praxí 

 
11. 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 

 
12. 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 odvracení nebezpečí zranil 
c) jen když o to dotčená osoba výslovně žádá 

 
PROVÁDĚNÍ OCHRANY A OSTRAHY MAJETKU A OSOB 

(3 otázky) 

 
1. K taktickým zásadám obchůzkové činnosti patří… 

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 

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

a) těsný 
b) co největší 
c) nad (za) mezí zásahu 
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3. 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 

 
4. 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 zhodnocení situace se 
rozhodne pro další postup 

b) skrytě pozoruje situaci, čeká, až osoba opustí místnost a poté událost ohlásí nadřízenému 
c) okamžitě přivolá policii 

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

a) jen je-li na něj oprávnění ke kontrole delegováno 
b) kdykoliv bez ohledu na oprávnění má-li k tomu důvod 
c) není oprávněn provádět kontrolu 

 
6. Svévolné opuštění stanoviště nebo neprovedení nařízené obchůzky je… 

a) porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
b) trestný čin 
c) běžnou pracovní náplní 

 
7. K zásadám vystupování strážného ve službě patří… 

a) přiměřeně tvrdé jednání 
b) profesionální, rozhodné, avšak slušné a taktní jednání 
c) vyzývavé až provokující jednání 

 
8. Ústroj strážného ve službě… 

a) je závazně stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele 
b) je stejnokroj, strážný jej může vhodně kombinovat s doplňky (deštník, klobouk, plavky) 
c) je stejnokroj nebo civilní oděv podle vlastní úvahy 

 
9. Činnost strážného ve službě… 

a) je stanovena zákony, smluvními podmínkami, vnitřními předpisy zaměstnavatele a 
střeženého objektu a pokyny oprávněných osob 

b) je stanovena zákony, pokyny a návodem k použití 
c) zpravidla není stanovena v žádném dokumentu a závisí na znalostech a dovednostech 

strážného 
 
10. 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. 
 
11. Prostředky zvyšující účinnost sebeobrany jsou… 

a) agresivní výpad 
b) údery, kopy, defenzivní pohybové techniky, využití osobních obranných prostředků 
c) kryt hlavy, sed nebo leh 
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12. Síly, prostředky, organizaci a způsob ostrahy daného objektu stanovuje… 
a) zákon 
b) smlouva a z ní odvozené směrnice (pokyny, instrukce) pro výkon služby 
c) jakékoliv nařízení správce objektu 

 
13. Strážný propustí vozidlo do objektu / z objektu… 

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

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

a) na volných místech 
b) pouze na vymezených místech 
c) kdekoliv 

 
15. Omezení osobní svobody osoby přistižené při páchání 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 prodlení oznámí stanoveným způsobem obecní policii 
c) strážný bez prodlení oznámí správci objektu 

 
OBSLUHOVÁNÍ TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ 

(2 otázky) 

 
1. 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 

 
2. Podstatou činnosti poplachového zabezpečovacího systému je… 

a) detekce podezřelých osob 
b) detekce narušení zastřeženého prostoru 
c) vyhlášení požárního poplachu 

 
3. Podstatou činnosti elektrické požární signalizace je… 

a) hašení požáru 
b) detekce požáru 
c) spuštění podnikového rozhlasu 

 
4. Bezpečnostní mechanické zábrany jsou prostředkem… 

a) k zamezení průniku vody do jiných prostorů 
b) k zamezení nebo omezení vstupu osob nebo vjezdu vozidel, která nemají vstupní nebo 

vjezdové oprávnění do vymezeného prostoru nebo k usměrnění jejich pohybu 
c) nouzovému zastavení jedoucího vozidla 

 
5. 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 
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6. Kamerové systémy instalované ve střeženém objektu slouží… 
a) k vizuálnímu sledování a záznamu situace v protějším činžovním domě 
b) k automatickému spuštění hasicího zařízení 
c) k dálkovému vizuálnímu sledování zadaného prostoru a případnému záznamu obrazu z 

tohoto prostoru 
 
7. 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 

 
8. Bezpečnostní folie na oknech… 

a) zabrání průniku pachatele 
b) ztíží průnik při manuálním útoku pachatele 
c) zabrání průstřelu 

 
9. Bezpečnostní dveřní kování… 

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

 
10. 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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SOUBOR TYPOVÝCH SITUACÍ PRO PRAKTICKOU A ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY 
A 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. Zhodnoťte situaci, a popište 
svou činnost. Důležité prvky Vaší činnosti názorně předveďte a použijte vhodné prostředky. 
Popište a ukažte způsob ověření životních funkcí a postup obnovení základních životních 
funkcí při úrazu elektrickým proudem. Přivolejte telefonem zdravotnickou záchrannou službu 
a uvědomte další příslušné osoby. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Došlo k neoprávněnému vniknutí do objektu a pravděpodobně k neoprávněné manipulaci 
s elektrickým zařízením (rozvodnou). Musím zajistit vypnutí elektrické energie a poskytnout 
první pomoc postiženému. Vzhledem k možnému riziku výskytu dalších osob, musím být 
obezřetný při dalším postupu a předpokládat i možnost napadení dalšími osobami. 

Informuji nadřízeného (kolegu) o zjištěných skutečnostech. Jeho prostřednictvím přivolám ZZS 
a Policii ČR. 

Zajistím vypnutí elektrické proudu pokynem kolegovi nebo vypnutím hlavního vypínače. 
Pokud toto nebude možné, vyprostím postiženého z dosahu rozvodny, aby nebyl ohrožen 
elektrickým proudem, který se může z důvodu poruchy ústředny dostávat do země. Při 
přibližování k postiženému mohu být i já ohrožen elektrickým proudem, proto se pohybuji tak, 
abych polohou svých končetin neumožnil průchod elektrického proudu mým tělem na základě 
rozdílového potenciálu napětí v zemi (tzv. krokové napětí). Chodidla držím těsně u sebe a 
malými krůčky (cca 10 cm) se dostanu k postiženému. Nevodivým předmětem postiženého 
přesunu do bezpečného prostoru (např. smyčkou z opasku nebo čímkoliv, čím nedojde ke 
kontaktu mezi mnou a postiženým). 

 

Provedu život zachraňující úkony: 

• zástava masivního krvácení – kombinace zvednutí rány nad úroveň srdce a tlaku na 
poraněnou tepnu přímo v ráně nebo v příslušném tlakovém bodě. Podle situace volím 
stisknutí poraněné tepny, stisknutí tlakového bodu nebo přiložení tlakového obvazu 
či škrtidla Tourniquet, 

• kontrola vědomí – oslovením, zatřesením, bolestivým podnětem. Pokud postižení 
nekomunikuje, zkontroluji dechovou a srdeční aktivitu, 

• dechová aktivita – zkontroluji ústní dutinu, popř. odstraním cizí tělesa, zakloněním 
hlavy uvolním dýchací cesty. Pohledem nebo poslechem zjistím, zda postižený dýchá. 
Pokud postižený nedýchá, zahájím kardiopulmonální resuscitaci (KPR), 

• srdeční aktivita – ověřím nahmatáním tepu na krku na krkavici nebo na zápěstí ruky 
na radiální tepně. Pokud je však postižený v bezvědomí a nedýchá, nezdržuji se 
hledáním tepu, ale rovnou zahájím KPR! Pokud je v dosahu Automatizovaný externí 
defibrilátor (AED) použiji jej! 
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KPR provádím stlačováním středu hrudníku do hloubky minimálně 5-6 cm frekvencí 100-120 
kompresí za minutu. Srdce masíruji s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (s 
propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla. 

 

KPR provádím dokud: 

• postižený se nezačne probouzet a normálně dýchat, 

• postiženého si nepřevezme ZZS, 

• nebudu úplně vyčerpán. 

 

V rámci první pomoci provedu protišoková opatření (5T): 

• Teplo – zajistím postiženému teplotní komfort (termoizolační folie). 

• Tekutiny – navlhčím rty kvůli tlumení pocitu žízně, nikdy nedávám pít. 

• Ticho – zajistím kolem postiženého klid a uklidňuji ho do příjezdu zdravotníků. 

• Tišení bolesti – znehybním zraněná místa, ošetřím poranění. 

• Transport – zajistím odborný transport ZZS. Zdůrazním, že se jedná o postiženého 
v rozvinutém šoku. 

 

Účinek elektrického proudu na lidský organismus ovlivňuje řada faktorů. Závisí na druhu 
proudu (střídavý nebo stejnosměrný), jeho intenzitě, napětí i frekvenci, impedanci lidského 
těla, dráze proudu, době průchodu proudu a na fyziologickém a psychickém stavu organismu. 

Oba druhy proudu způsobují rozklad krve a buněčných membrán, svalové křeče. Střídavý 
proud nadto nese rizika fibrilace srdce. Míra poškození organismu je přímo úměrná velikosti 
protékaného proudu. Při velikosti proudu 15 mA má již člověk problém se vyprostit ze sevření 
svalstva, nad 80 mA zpravidla dochází k trvalé zástavě srdce. 

 

Přivolání ZZS: 

„Dobrý den, jmenuji se ……… a jsem strážný na objektu …….., který se nachází na adrese ………… 
Zjistil jsem přítomnost neznámé osoby v bezvědomí, pravděpodobně zasaženou elektrickým 
proudem. Žádám o výjezd zdravotníků a sdělení, jak mám dále postupovat.“ 

 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 2 

Vykonáváte službu ostrahy a ochrany majetku v prodejně s luxusním oděvním zbožím. Službu 
vykonáváte skrytě v civilním oděvu. Zpozoroval/a jste, že jedna z návštěvnic nevrátila 
prohlížené zboží v ceně cca 2500,- Kč zpět do regálu, ale ukryla ho pod oděv. Proveďte zásah 
k ochraně majetku a oprávněných zájmů prodejce, vyzvěte ženu ke kontrole, popište pravidla 
kontroly a zdůvodněte svou činnost. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Návštěvnice ukryla zboží pod oděv a je velmi pravděpodobné, že se dopustí minimálně 
přestupku krádeže podle § 8 odst. 1. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  

V tomto konkrétním případě se jedná o škodu nepatrnou (do 4 999 Kč), která není trestním 
činem, ale přestupkem. Pokud však pachatel splní alespoň jednu z podmínek § 205 zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku, jedná se vždy o trestný čin, nezávisle na výši způsobené 
škody. Příkladem související s touto situací může být např. pokus uchovat si odcizenou věc 
násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, nebo pokud by byl pachatel za takový čin v 
posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 

Podezřelou ženu budu nepádně pozorovat po celou dobu pohybu po prodejně až do příchodu 
k pokladnám. Zejména se zaměřím na to, aby se osoba nezbavila ukrytého zboží před 
příchodem k pokladně. Se zásahem vyčkám až do doby, kdy osoba projde pokladní čarou a 
teprve až je zjevné, že zboží nezaplatí, provedu zásah. 

Ženu oslovím a prokážu se identifikačním průkazem zaměstnance bezpečnostní služby (pokud 
nemám identifikační štítek na uniformě). Položím dotaz, zda všechno zboží z prodejny 
zaplatila. Pokud se k nezaplacení zboží nepřizná, vyzvu ženu, aby mě následovala do 
vymezených prostor prodejny ke kontrole.  

 

V případě, že žena výzvu neakceptuje a dá se na útěk, ženu omezím na osobní svobodě 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu a přivolám PČR. 

V případě, že žena výzvu neakceptuje a napadne mě, odvrátím útok pomocí vhodných 
obranných technik (obranných prostředků) v souladu s ustanovením o nutné obraně podle § 
29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Následně ji omezím na osobní svobodě a 
přivolám PČR. 

 

Ke kontrole si zajistím svědka, ideálně zaměstnance prodejny a přivolám Policii ČR. Ženu 
vyzvu, aby ukázala obsah kapes a zavazadel. Pokud toto odmítne, nechám osobní prohlídku 
na příslušnících Policie ČR. Pokud žena zboží dobrovolně vydá, sepíši protokol o krádeži a 
požádám zaměstnance prodejny o vyčíslení škody. Kopii protokolu a ženu předám hlídce 
Policie ČR k dořešení události. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 3 

Vykonáváte službu v herně. Za Vaší přítomnosti dojde k výtržnosti několika osob, které nejste 
svými silami schopen zabránit. Na zemi zůstává jeden ze zákazníků s nožem zaraženým v 
pravém boku, dva zúčastnění utíkají. Zákazník začíná vykazovat známky šoku. Přivolejte 
pomoc, vyzvěte přítomné k činnosti, kterou považujete za nutnou ve smyslu dalšího konání, 
poskytněte pomoc zraněnému. Rozhodující prvky Vaší činnosti předveďte názorně a svou 
činnost zdůvodněte. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

V hernách je obvykle zavedeno režimové opatření vstupu, kdy návštěvníci nemají volný vstup 
bez omezení, ale dveře otevírá obsluha. 

Prioritou je samozřejmě poskytnutí první pomoci zraněnému. Dále je nutné zajistit svědky 
události, a pokud to nebude ohrožující pro mě nebo další nezúčastněné osoby, tak útočníky 
omezím na osobní svobodě v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., 
trestního řádu – zadržení osoby podezřelé, resp. jim zamknutím dveří znemožním opuštění 
herny. Při rozhodování, zda útočníky v herně zamknu nebo je nechám odejít, budu vycházet 
z aktuálního hrozícího rizika napadení dalších návštěvníků. 

Přivolám zdravotnickou záchrannou pomoc a Policii ČR. Začnu poskytovat první pomoc 
zraněnému, nůž nebudu z rány vytahovat, zajistím jeho fixaci a kontroluji životní funkce 
postiženého. 

 

Přivolání ZZS: 

„Dobrý den, jmenuji se ……… a jsem ochranka herny …….., která se nachází na adrese ………… 
Došlo k napadení jedné osoby, která leží s nožem v boku a vykazuje známky šoku. Žádám o 
výjezd zdravotníků a sdělení, jak mám dále postupovat.“ 

 

Šokový stav: 

Šok obecně je závažný život ohrožující stav, při kterém dochází k selhání krevního oběhu. Je to 
obranná reakce organismu, která snižuje prokrvení v oblasti břicha a podkoží stažením cév, a 
srdce zvyšuje svoji činnost. Provází asi deset procent úrazů, u nichž bývá smrtelnou komplikací. 

 

Příznaky šoku: 

• Zrychlující se tepová frekvence, špatně znatelný nitkovitý pulz, 

• bledá kůže se studeným lepkavým potem, 

• zmodrání nebo zfialovění rtů, později i končetin, 

• zrychlený a povrchní dech, 

• pocit žízně, 

• apatie – netečnost postiženého, pomalé reakce. 
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Protišoková opatření (5T): 

• Teplo – zajistím postiženému teplotní komfort (termoizolační folie). 

• Tekutiny – navlhčím rty kvůli tlumení pocitu žízně, nikdy nedávám pít. 

• Ticho – zajistím kolem postiženého klid a uklidňuji ho do příjezdu zdravotníků. 

• Tišení bolesti – znehybním zraněná místa, ošetřím poranění. 

• Transport – zajistím odborný transport ZZS. Zdůrazním, že se jedná o postiženého 
v rozvinutém šoku. 

 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 

 

 

 

Život zachraňující úkony: 

• zástava masivního krvácení – kombinace zvednutí rány nad úroveň srdce a tlaku na 
poraněnou tepnu přímo v ráně nebo v příslušném tlakovém bodě. Podle situace volím 
stisknutí poraněné tepny, stisknutí tlakového bodu nebo přiložení tlakového obvazu 
či škrtidla Tourniquet, 

• kontrola vědomí – oslovením, zatřesením, bolestivým podnětem. Pokud postižení 
nekomunikuje, zkontroluji dechovou a srdeční aktivitu, 

• dechová aktivita – zkontroluji ústní dutinu, popř. odstraním cizí tělesa, zakloněním 
hlavy uvolním dýchací cesty. Pohledem nebo poslechem zjistím, zda postižený dýchá. 
Pokud postižený nedýchá, zahájím kardiopulmonální resuscitaci (KPR), 

• srdeční aktivita – ověřím nahmatáním tepu na krku na krkavici nebo na zápěstí ruky 
na radiální tepně. Pokud je však postižený v bezvědomí a nedýchá, nezdržuji se 
hledáním tepu, ale rovnou zahájím KPR! Pokud je v dosahu Automatizovaný externí 
defibrilátor (AED) použiji jej! 

 

KPR provádím stlačováním středu hrudníku do hloubky minimálně 5-6 cm frekvencí 100-120 
kompresí za minutu. Srdce masíruji s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (s 
propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla. 

 

KPR provádím dokud: 

• postižený se nezačne probouzet a normálně dýchat, 

• postiženého si nepřevezme ZZS, 

• nebudu úplně vyčerpán. 
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B 4 

Vykonáváte službu ostrahy a ochrany majetku ve výrobním podniku. Elektrický zabezpečovací 
systém (EZS) nahlásil narušení ochranné zóny. Vzápětí Elektrická požární signalizace (EPS) 
nahlásila vznik požáru v této zóně. Velitel směny Vás vyslal na místo provést kontrolu. Při 
příchodu na místo zjistíte počínající požár a osobu, na které došlo ke vznícení oděvu. Popište 
a zdůvodněte svou činnost. Rozhodující prvky Vaší činnosti předveďte názorně včetně použití 
věcných prostředků. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Vzhledem k možnému riziku výskytu dalších osob, musím být obezřetný při dalším postupu a 
předpokládat i možnost napadení dalšími osobami. 

Prioritou je záchrana života, budu se snažit uhasit hořící oděv pomocí improvizovaných 
prostředků – např. deky, bundy, válením po zemi aj., popř. pomocí hasicí deky, pokud je 
k dispozici nebo čistou vodou. Informuji velitele směny o situaci, vyžádám si ZZS, HZS a PČR. 

 

Hořící osobu nikdy nehasím přenosným hasicím přístrojem, protože hasivo obsahuje 
chemické látky, které by poškodily živé tkáně. Například vodní hasicí přístroj obsahuje 
uhličitan draselný, který se přidává do náplně jako ochrana proti zamrznutí. 

Pokud na místě zjistím kromě hořící osoby počínající požár, snažím se ho svými silami 
zlikvidovat (přenosným hasicím přístrojem, aktivací požárně bezpečnostního zařízení). 

 

Po uhašení osoby provedu život zachraňující úkony: 

• zástava masivního krvácení – kombinace zvednutí rány nad úroveň srdce a tlaku na 
poraněnou tepnu přímo v ráně nebo v příslušném tlakovém bodě. Podle situace volím 
stisknutí poraněné tepny, stisknutí tlakového bodu nebo přiložení tlakového obvazu 
či škrtidla Tourniquet, 

• kontrola vědomí – oslovením, zatřesením, bolestivým podnětem. Pokud postižení 
nekomunikuje, zkontroluji dechovou a srdeční aktivitu, 

• dechová aktivita – zkontroluji ústní dutinu, popř. odstraním cizí tělesa, zakloněním 
hlavy uvolním dýchací cesty. Pohledem nebo poslechem zjistím, zda postižený dýchá. 
Pokud postižený nedýchá, zahájím kardiopulmonální resuscitaci (KPR), 

• srdeční aktivita – ověřím nahmatáním tepu na krku na krkavici nebo na zápěstí ruky 
na radiální tepně. Pokud je však postižený v bezvědomí a nedýchá, nezdržuji se 
hledáním tepu, ale rovnou zahájím KPR! Pokud je v dosahu Automatizovaný externí 
defibrilátor (AED) použiji jej! 

 

KPR provádím stlačováním středu hrudníku do hloubky minimálně 5-6 cm frekvencí 100-120 
kompresí za minutu. Srdce masíruji s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (s 
propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla. 

KPR provádím dokud: 
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• postižený se nezačne probouzet a normálně dýchat, 

• postiženého si nepřevezme ZZS, 

• nebudu úplně vyčerpán. 

 

Pokud oděv není přiškvařen ke kůži, tak jej odstraním. Pokud je přiškvařen, tak odstřihnu volné 
okraje. Z postiženého odstraním vodiče tepla (prsteny, náušnice, náramky) kvůli možnosti 
otoku. Zabráním dalšímu působení tepla tzn., dostanu postiženého z horkého prostředí. Nikdy 
nepoužiji žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. Při prvním a druhém stupni popálení 
chladím postižené místa studenou vodou. Pokud mám sterilní zdravotnický materiál, tak ránu 
mohu překrýt (mimo první stupeň). Při popálení více jak 15% těla dochází k rozvoji šoku a 
provedu protišoková opatření (5T): 

 

• Teplo – zajistím postiženému teplotní komfort (termoizolační folie). 

• Tekutiny – navlhčím rty kvůli tlumení pocitu žízně, nikdy nedávám pít. 

• Ticho – zajistím kolem postiženého klid a uklidňuji ho do příjezdu zdravotníků. 

• Tišení bolesti – znehybním zraněná místa, ošetřím poranění. 

• Transport – zajistím odborný transport ZZS. Zdůrazním, že se jedná o postiženého 
v rozvinutém šoku. 

 

Stupně popálení dle hloubky zasažení 

Rozlišujeme popáleniny prvního, druhého, třetího a čtvrtého stupně. 

V případě popálenin prvního stupně je kůže pouze zarudlá, mohou se objevit tmavší červené 
skvrnky, postižené místo může lehce opuchnout – důležité ale je, že je zasažena pouze svrchní, 
vnější část pokožky. 

Při popálení druhého stupně je zasažena vnější u vnitřní část pokožky. Kůže je opět červená, 
objevují se puchýře a bolestivé otoky. 

Popáleniny třetího a čtvrtého stupně se řadí mezi tzv. těžké popáleniny. Postižené místo 
nebolí, jelikož v kůži byla přerušena nervová spojení. Kůže je bílá, v případě popálenin čtvrtého 
stupně zcela zničená, černá až zuhelnatělá. 

 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 5 

Vykonáváte ostrahu v administrativním centru. Po ukončení provozní doby dorazí 
uniformovaní příslušníci Policie ČR a žádají o předložení knihy návštěv a umožnění přístupu do 
kancelářských prostorů jednoho z nájemců centra. Popište a zdůvodněte svou činnost a 
uveďte svá oprávnění a oprávnění Policie ČR. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Povinnosti a oprávnění příslušníků PČR stanovuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Tento 
zákon také vymezuje spolupráci s právnickými a fyzickými osobami. 

Nejprve si ověřím, že jde skutečně o příslušníky PČR. Při provádění úkonu je policista povinen 
prokázat svou příslušnost k policii služebním stejnokrojem, služebním průkazem nebo 
odznakem policie, na kterých musí být zřetelně viditelné identifikační číslo. Pokud mám 
pochybnosti, zavolám na linku 158 a požádám o potvrzení, že se skutečně jedná o příslušníky 
PČR. 

Informuji odpovědné osoby o přítomnosti příslušníků PČR a jejich požadavcích. Kontaktuji 
nájemce, aby umožnil přístup příslušníkům PČR do jeho pronajatých prostor. Bez jeho 
souhlasu mohou policisté do prostor vstoupit na základě příkazu předsedy senátu nebo 
soudce. 

Podle § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR je policista oprávněn vstoupit bez souhlasu 
uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo 
jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu 
života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a 
bezpečnosti. 

Toto oprávnění má policista také v případě důvodného podezření, že se na místě nachází 
zemřelý, v případě pronásledování osoby anebo má-li důvodné podezření, že se v prostoru 
nachází týrané zvíře. 

O této události provedu záznam do služební knihy včetně identifikačních čísel příslušníků PČR. 
Popíši průběh policejního úkonu a popř. s kým v součinnosti jsem tuto událost řešil a koho 
jsem informoval. 
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A 6 

Při vstupu do soukromého objektu se zvýšeným bezpečnostním režimem požaduje od Vás 
návštěvník zdůvodnění, proč by měl projít detekčním rámem, (proč by neměl vcházet se 
zbraní, proč by měl uvést Vámi požadované osobní údaje). Podejte mu požadované vysvětlení. 
Popište Vaše oprávnění a činnost v případě, že návštěvník odmítne i po Vašem vysvětlení 
učinit o co ho žádáte. Oznamte tuto skutečnost příslušné osobě a vyžádejte si instrukce pro 
další postup. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Majitel objektu má právo si stanovit režimová opatření v souladu s právními předpisy ČR. Tato 
režimová opatření jsou popsána v provozním řádu budovy a její návštěvníci jsou povinni se 
jím řídit. Pokud je v provozním řádu uveden požadavek na projití detekčním rámem a 
poskytnutí osobních údajů, musí se návštěvník tomuto režimu podvolit nebo mu nebude 
umožněn vstup do budovy. 

Návštěvníka v tomto smyslu poučím a vysvětlím mu, že pokud chce do budovy vstoupit, musí 
se podvolit kontrole a zaevidování jeho osobních údajů. 

O situaci budu informovat odpovědnou osobu, která může tomuto návštěvníkovi udělit 
výjimku. Pokud tak učiní, provedu o této skutečnosti zápis a návštěvníkovi umožním vstup do 
objektu. 

 

Pokud by návštěvník chtěl zbraň na recepci odložit, v žádném případě mu toto neumožním, 
protože objekt není vybaven na úschovu zbraní (trezor, vybíjecí místo) a ani já nemám 
oprávnění zbraň převzít. Oba bychom tím porušili zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu, provozní řád budovy a v mém případě i interní směrnici pro výkon služby. 

 

Osobní údaje osoby jsem povinen zpracovávat v rozsahu určeném správcem osobních údajů, 
tedy majitelem objektu a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Pokud dojde k incidentu s návštěvníkem, provedu o této události záznam do služební knihy. 
Záznam bude obsahovat popis ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? 
Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti 
jsem tuto mimořádnou událost vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 7 

Při odchodu zaměstnanců z objektu výrobního podniku jsou tito náhodně kontrolováni. 
Náhodný výběr pro kontrolu určuje počítač. Zaměstnankyně, která byla určena ke kontrole, 
nese objemnou tašku. Vyzvěte určenou osobu ke kontrole, popište způsob provedení 
kontroly, zásady této činnosti, právní náležitosti ke zmocnění pro tuto činnost. Důležité úkony 
při kontrole předveďte názorně. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Podle § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel z důvodu 
ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k 
němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. 

K těmto úkonům je bezpečnostní služba zmocněna na základě smlouvy mezi bezpečnostní 
službou a klientem (majitelem výrobního podniku). Touto smlouvou jsou práva na ochranu 
majetku delegována na zaměstnance bezpečnostní služby, kteří vykonávají v objektu činnost 
ostrahy majetku a osob. 

Zaměstnankyni vyzvu, aby mě následovala do prostor určených ke kontrole. Pokud tento 
prostor není monitorován kamerou se záznamem, opatřím si svědka. Pokud se zaměstnankyně 
odmítne prohlídce podrobit, informuji jejího nadřízeného nebo odpovědnou osobu a provedu 
o tom záznam.  

S taškou a jejím obsahem nechám manipulovat kontrolovanou osobu. V případě, že mimo 
zavazadla bude nutné provést i osobní prohlídku, musí ji bezpodmínečně provádět osoba 
stejného pohlaví při zachování důstojnosti a ochrany osobnosti. 

V případě nálezu předmětu, který může pocházet z majetku zaměstnavatele kontrolované 
osoby, ověřím oprávněnost vynášení tohoto materiálu. Kontrolovaná osoba musí mít u sebe 
potvrzení o nabytí materiálu do vlastnictví (průvodka, souhlas nadřízeného, účtenka 
z podnikové prodejny). Na tomto potvrzení zkontroluji zejména datum, množství a druh 
materiálu. Pokud osoba potvrzení nemá, informuji odpovědnou osobu a učiním zápis. 

Pokud dojde k incidentu se zaměstnankyní nebo k nálezu neoprávněně vynášeného materiálu, 
provedu o této události záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis ve smyslu 
sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu přijatá 
opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost vyřešil 
a koho jsem informoval. 
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B 8 

Vykonáváte službu v bance. Ve veřejně přístupné části banky se již delší dobu nachází 
zapáchající osoba nevábného vzhledu, která je zřejmě pod vlivem omamných látek a s několika 
igelitovými taškami si sedla vedle lavičky určené pro klienty. Přepážkový zaměstnanec Vás na 
tuto osobu upozorní a žádá Vás o řešení. Popište taktiku své činnosti a zdůvodněte svá 
oprávnění. Vyzvěte osobu k opuštění prostoru banky a popište svůj postup, jestliže tato osoba 
Vaši výzvu neuposlechne a slovně Vás uráží. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Jako zaměstnanec bezpečnostní služby dohlížející na bezpečnost klientů v bance bych si měl 
sám všimnout závadové osoby a nečekat na upozornění přepážkového zaměstnance. 

Dotážu se osoby, zda není klientem banky a pokud bude odpověď negativní, vyzvu tuto osobu, 
aby opustila prostor banky, protože svým zápachem a vzhledem obtěžuje klienty. 

Tato osoba se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 1 e) zákona č. 
251/2016 Sb., o některých přestupcích. 

Pokud osoba výzvu neuposlechne, sdělím ji, že přivolám hlídku MP nebo PČR. Pokud i tento 
argument neobstojí, přestupek oznámím MP nebo PČR a požádám je o součinnost. 

Mohu se také pokusit osobu z banky vyvést, pokud tímto řešením nevznikne závažnější 
konflikt nebo nebude eskalovat. Prioritou je, aby řešení této situace nenarušilo provoz banky 
a na ostatní návštěvníky mělo co nejmenší negativní dopad. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 9 

Uveďte pravidla výkonu strážní služby se psem. Uveďte Vaši činnost, jestliže pes, se kterým 
vykonáváte službu, napadne osobu, která na Vás při výkonu služby zaútočila. Vysvětlete, na 
jakém základě bude posuzováno nasazení služebního psa. Telefonicky oznamte událost Policii 
ČR a uveďte, které další osoby (složky) vyzvete k součinnosti. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Podmínky ostrahy se psem v komerční bezpečnosti nejsou žádným právním předpisem 
upraveny (vyjma profesní kvalifikace 68-001-H Psovod bezpečnostní služby, která však není 
zákonem vyžadována). 

Jedinou zákonnou podmínkou, která se na psy vztahuje obecně a tedy i na ty ve výkonu služby, 
je povinnost zajistit očkování proti vzteklině podle § 4 odst. 1 f) zákona č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči. 

Pes, který je zařazen do služby, by měl mimo očkování splňovat následující podmínky: 

• vhodné služební plemeno (Americký stafordšírský teriér, Bernský salašnický pes, 
Československý vlčák, Dobrman, Leonberger, Německý ovčák), 

• věk (od šesti měsíců), 

• zdravotní způsobilost (posoudí veterinář), 

• poslušnost, 

• výcvik dle typu nasazení. 

Psovod je odpovědný za psa a za škodu, kterou případně způsobí. Odpovědnost za škodu 
způsobenou psem řeší § 2934 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který říká: „Slouží-
li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo 
slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k 
náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by 
škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti. Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě 
zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.“ 

Pokud na mě osoba zaútočí, mohu se bránit s použitím psa v souladu s ustanovením o  nutné 
obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Toto ustanovení říká, že „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 zcela zjevně 
nepřiměřená způsobu útoku.“  

Po odražení útoku osoby psa stáhnu a pachatele omezím na osobní svobodě v souladu 
s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu a přivolám PČR. V případě 
zranění útočníka jsem povinen mu poskytnout první pomoc, za předpokladu, že tím neohrozím 
sebe. Přivolám tedy ZZS a pokud pes útočníkovi způsobil krvavé zranění, musí se podrobit 
veterinárnímu vyšetření kvůli vyloučení nákazy vzteklinou. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 10 

Z objektu, kde vykonáváte svou činnost, odjíždí naložený nákladní automobil. Mezi povinnosti 
strážní služby patří náhodná kontrola nákladového prostoru vozidla. Vyzvěte řidiče k 
umožnění kontroly. Na výzvu reaguje řidič tím, že ujede a poškodí závoru na vjezdu. Popište a 
zdůvodněte svou činnost. Oznamte telefonicky tuto událost příslušné osobě a na její příkaz 
oznamte telefonicky tuto událost Policii ČR. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Řidiče vyzvu k otevření nákladové prostoru a kontrole dokumentace k nákladu. Řidič reaguje 
ujetím a poškozením výjezdové závory. Řidič se svým jednáním dopustil minimálně: 

• porušení místního provozního bezpečnostního předpisu, 

• porušení provozního řádu podniku, 

• porušení pracovních povinností svého zaměstnavatele, 

• přestupku proti majetku podle § 8 odst. 1 a) zákona 251/2016 Sb. o některých 
přestupcích, resp. trestného činu poškození cizí věci podle § 228 zákona 40/2009, 
trestního zákoníku (podle výše způsobené škody), 

• vzhledem k reakci řidiče je zde i podezření na trestný čin krádeže podle § 205 zákona 
40/2009, trestního zákoníku. 

 

O události neprodleně informuji odpovědnou osobu a na její příkaz přivolám PČR.  Zajistím 
veškeré dostupné důkazy pro další šetření události – identifikační znaky vozidla, osobní údaje 
řidiče, kamerové záznamy, svědky události. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 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 ke snížení škod na majetku a zdraví osob, předveďte hlavní prvky Vašeho zásahu 
a použijte správné prostředky. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

O signalizaci úniku plynu budu informovat kolegu a sdělím mu, že jdu prostor prověřit. 
Vybavení použiji následujícím způsobem: 

• Radiostanice – pokud není v provedení do výbušného prostředí, vypnu ji před vstupem 
do ohroženého prostoru, opět ji zapnu až mimo ohrožený prostor. Jiskření při 
přepínání tlačítka vysílání/příjem by mohlo způsobit výbuch. 

• Teleskopický obušek – může mi pomoci při nutnosti odvětrání plynu, pokud například 
nepůjdou otevřít okna. Rozbití oken a tedy beztrestné způsobení škody na majetku mi 
umožní ustanovení o krajní nouzi podle § 28 zákona č. 40/2009 Sb., trestního 
zákoníku. Toto ustanovení říká, že „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí 
přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o 
krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 
hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ V tomto případě 
nelze nebezpečí odvrátit jinak než rozbitím oken a následným odvětráním, přičemž 
škoda způsobená rozbitím okna je zanedbatelná proti škodám, které mohou být 
způsobeny výbuchem kotelny. 

• Svítilna – pokud není v provedení do výbušného prostředí, není vhodné ji použít. 
Jiskření při zapnutí/vypnutí by mohlo způsobit výbuch. Jistým řešením může být 
zapnutí svítilny před vstupem do ohroženého prostoru. Nicméně svítilna může zajiskřit 
i v průběhu použití nebo mi může upadnout, proto ji raději do ohroženého prostoru 
brát nebudu. 

Pokud zjistím, že jde opravdu o únik plynu a nikoliv o poruchu detektoru, okamžitě zajistím 
uzavření hlavního uzávěru plynu a odvětrání. Současně zajistím vypnutí elektrického proudu. 
Událost oznámím na dispečink havarijní služby plynáren a odpovědné osobě. Pokud se 
nepodaří únik plynu zastavit, je nutné informovat složky IZS, které případně rozhodnou o 
evakuaci objektu. 

Otevřít hlavní uzávěr plynu po závadě mají oprávnění pouze pracovníci plynáren! 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 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. Vyzvěte dotyčného k přeparkování svého 
automobilu. On Vás žádá o vysvětlení Vašeho požadavku na opuštění této plochy. Podejte 
vysvětlení a zdůvodněte jej. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Žlutě vyznačená nástupní plocha je určena pro záchranné složky IZS, zejména pro vozidla HZS.  

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ukládá povinnost vytvářet v prostorách ve svém 
vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Dále 
zakazuje  omezení nebo znemožnění použití označených nástupních ploch pro požární 
techniku. Ponecháním vozidla na této ploše se zástupce ředitele dopouští porušení zákona o 
požární ochraně a vystavuje se nemalé sankci. 

Fakt, že osoba zástupce ředitele zřejmě patří mezi osoby, které mají vliv na smluvní vztah 
s bezpečnostní službou, musím postupovat velmi opatrně a taktně. Srozumitelně a klidně mu 
vysvětlím, že ponecháním vozidla se může vystavit sankci a požádám ho o přeparkování.  

Pokud tam zástupce ředitele vozidlo i přes mé upozornění ponechá, nebudu mu toto nadále 
vytýkat a předám tuto informaci odpovědné osobě a nadřízenému, se kterým se dohodnu na 
dalším postupu. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 13 

Vykonáváte službu v recepci administrativního centra. Spatříte, jak zaměstnanec kurýrní 
služby, který Vám přivezl zásilku, při odchodu ve spěchu porazí staršího muže, který s 
bolestivým výkřikem padá k zemi. Na Vaši výzvu se kurýr nezastaví a pospíchá dále k východu. 
Popište svou činnost a zdůvodněte svá oprávnění. Přivolejte zdravotnickou pomoc, požádejte 
ostatní přítomné o pomoc a zajistěte důkazy (uveďte co vše je důkazem o tomto činu).   

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Pokud se kurýr na výzvu nezastavil, nebudu za ním utíkat, neboť tím, že již v objektu zásilku 
doručoval, bude o něm záznam a nebude problém přes jeho zaměstnavatele dohledat jeho 
totožnost. 

Prioritou je postarat se o zraněného muže a poskytnout mu pomoc. Zjistím, jaký má rozsah 
zranění a v rámci možností ho ošetřím a zavolám ZZS. Vzhledem k bolestivému výkřiku je velmi 
pravděpodobné, že bude lékařské ošetření potřebovat. 

Zajistím veškeré dostupné důkazy pro další šetření události – identifikační údaje kurýra, 
kamerové záznamy, svědky události. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 14 

Vykonáváte sám službu v objektu v nočních hodinách. Z okna na protější straně ulice spatříte 
šlehat plameny a osobu volající o pomoc. Popište a zdůvodněte svou činnost a své povinnosti. 
Oznamte telefonicky událost operačnímu středisku IZS. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Primárně je mojí povinností vykonávat činnosti ve svěřeném objektu podle směrnice pro 
výkon služby. Pokud jde však o ohrožení lidského života, má jeho záchrana prioritu před 
ochranou majetku. Událost oznámím telefonicky operačnímu středisku IZS. 

Další postup zvolím podle konkrétní situace a aktuálního rizika. Pokud bude dům v plamenech 
a osoba bude např. v prvním patře, nebude v mých silách bez vybavení a výcviku této osobě 
pomoci, pouze bych navíc vystavil ohrožení sebe. 

Pokud však nastane situace, kdy například osoba vyběhne z domu a bude jí hořet oděv, je 
v mých silách jí pomoci. Opustím objekt a budu se snažit hořící osobu uhasit pomocí oděvu, 
deky nebo válením po zemi a následně jí poskytnu první pomoc. 

Za normálních okolností by opuštění objektu bylo vážným porušením pracovních povinností. 
V tomto případě však budu postupovat v rámci ustanovení o krajní nouzi podle § 28 zákona 
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Toto ustanovení říká, že „Čin jinak trestný, kterým někdo 
odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 
Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, 
anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“. 

Opuštěním objektu za účelem záchrany lidského života sice riskuji možnost, že tento objekt 
bez mé přítomnosti může být vykraden, lidský život má však přednost před majetkem, tudíž 
toto moje jednání bude v souladu se zákonem. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 15 

Vykonáváte službu v administrativně obchodním centru. V provozní době centra zazvoní 
telefon a neznámý hlas Vám oznámí, že v objektu je umístěna bomba. Popište metodu vedení 
rozhovoru, své povinnosti a Vaši navazující činnost. Oznamte zjištěné skutečnosti osobě 
odpovědné za evakuaci, vyžádejte pokyny pro další činnost a ohlaste telefonicky zjištěné 
skutečnosti Policii ČR. Uveďte, podle kterého interního dokumentu budete obecně 
postupovat. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Výhružku NVS nesmím podceňovat, primárním úkolem je co nejdříve informovat PČR a 
prodlužovat hovor za účelem získání co nejvíce informací. 

Policii ČR mohu informovat již během hovoru zavoláním na tísňovou linku z mobilního 
telefonu a přiložením ke sluchátku. Pomocí vhodných otázek na volajícího mohu dispečerovi 
předat důležité informace už během tohoto hovoru. 

Od volajícího se pokusím získat informace o NVS, např. kde je bomba přesně umístěna, kdy 
má vybuchnout, jak bomba vypadá, jak se aktivuje nebo deaktivuje, proč to dělá apod. O všech 
zjištěních si dělám poznámky. 

Během hovoru si všímám znaků hlasu volajícího (žena/muž, mladší/starší, přízvuk, vady řeči 
atd.) a zvuků v pozadí hovoru (zvuky dopravních prostředků, dalších lidí atd.) 

Pokud mi volající sdělí umístění NVS, mohu provést kontrolu tohoto místa. V případě nalezení 
NVS se zařízení nedotýkám a nijak s ním nemanipuluji. 

 

Platí pravidlo, že přesunujeme osoby od NVS, nikoliv naopak! 

 

Po ukončení hovoru neprodleně kontaktuji odpovědnou osobu (a PČR, pokud se mi to 
nepovedlo během hovoru) a vyžádám si další pokyny. Případnou evakuaci zahajuji po dohodě 
s odpovědnou osobou nebo na pokyn PČR.  

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 16 

V rámci ostrahy objektu provádíte také ochranný doprovod zaměstnankyně pokladny do 
místní banky. Pokladní má za úkol odevzdat v bance blíže neurčené písemné potvrzení 
a vyzvednout provozní hotovost peněz (cca 1 milion Kč). Převozové vozidlo patří 
ochraňovanému podniku a řidič je jeho zaměstnancem. Popište zásady a taktiku Vaší činnosti 
od příjezdu na parkoviště banky až do odjezdu, jednotlivé bezpečnostní úkony předveďte. 
Uveďte legislativní normy a oprávnění k Vaší činnosti. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Přeprava finanční hotovosti a cenin, resp. doprovod chráněné osoby není upraven žádným 
zvláštním právním předpisem a probíhá podle interních předpisů a metodiky CIT. 

Úroveň zabezpečení a používání bezpečnostních prostředků a vybavení strážného v rámci CIT 
obvykle stanovují interní předpisy podle požadavků pojišťoven. 

Dám pokyn řidiči, aby zastavil co nejblíže k bance, takovým způsobem, aby v případě nutnosti 
mohl s vozidlem rychle opustit tento prostor. 

Při pěší přepravě se doporučuje používat bezpečnostní zavazadlo. Jeho nedílnou součástí má 
být pojistné zařízení, které po vytržení ze zavazadla uvede do činnosti nepřetržitý pronikavý 
zvukový signál, popř. současně do okolí vypouští signalizační dým a chemickým barvícím 
modulem uvnitř obarví přepravované cennosti. Druh zavazadla se volí dle výše přepravované 
hotovosti, jak je obvykle stanoveno v pojistné smlouvě. 

Trasa pěší přepravy by měla vést mimo veřejně přístupná místa a měla by být co nejkratší. 
Pracovník přenášející hotovost by měl znát přístupové trasy a prostory objektu. Pokud je to 
možné, měli bychom využívat zadní vchod. 

Jedním z největších rizik této přepravy je vytržení zavadla útočníkem. 

Z banky vycházím jako první a prověřím situaci v bezprostředním okolí a trasu k vozidlu. Jdu 
asi 1 až 1, 5 metru za doprovázenou osobou, a to na té straně, kde je nesena zásilka. Neustále 
sleduji okolí a možné hrozby, jsem připraven k použití obranného prostředku nebo střelné 
zbraně. Míjíme-li roh ulice, skupinku lidí, nebo obsazený automobil, zvětším vzdálenost od 
těchto rizikových míst. Jsme-li osloveni cizí nebo i známou osobou, nezastavujeme se a 
pokračujeme dál v trase. První do vozidla nastupuje chráněná osoba, po jejím bezpečném 
nastoupení do vozu nastoupím i já. 

Pokud by došlo k útoku na transport, mohu se bránit s použitím obranných prostředků, popř. 
střelné zbraně v souladu s ustanovením o nutné obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku. 

Po ukončení přepravy vypracuji záznam dle předpisů CIT. 
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B 17 

Popište a předveďte způsob laického ověření základních životních funkcí, popište zásady a 
způsob základních oživovacích postupů a život zachraňujících úkonů. Přivolejte telefonicky 
zdravotnickou pomoc, požádejte přítomné o pomoc a uveďte příklad komunikace 
s operátorem zdravotnické záchranné služby. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Život zachraňující úkony: 

• zástava masivního krvácení – kombinace zvednutí rány nad úroveň srdce a tlaku na 
poraněnou tepnu přímo v ráně nebo v příslušném tlakovém bodě. Podle situace volím 
stisknutí poraněné tepny, stisknutí tlakového bodu nebo přiložení tlakového obvazu 
či škrtidla Tourniquet, 

• kontrola vědomí – oslovením, zatřesením, bolestivým podnětem. Pokud postižení 
nekomunikuje, zkontroluji dechovou a srdeční aktivitu, 

• dechová aktivita – zkontroluji ústní dutinu, popř. odstraním cizí tělesa, zakloněním 
hlavy uvolním dýchací cesty. Pohledem nebo poslechem zjistím, zda postižený dýchá. 
Pokud postižený nedýchá, zahájím kardiopulmonální resuscitaci (KPR), 

• srdeční aktivita – ověřím nahmatáním tepu na krku na krkavici nebo na zápěstí ruky 
na radiální tepně. Pokud je však postižený v bezvědomí a nedýchá, nezdržuji se 
hledáním tepu, ale rovnou zahájím KPR! Pokud je v dosahu Automatizovaný externí 
defibrilátor (AED) použiji jej! 

 

KPR provádím stlačováním středu hrudníku do hloubky minimálně 5-6 cm frekvencí 100-120 
kompresí za minutu. Srdce masíruji s propnutýma rukama přeloženými zápěstími přes sebe (s 
propletenými prsty) kývavým pohybem celého těla. 

 

KPR provádím dokud: 

• postižený se nezačne probouzet a normálně dýchat, 

• postiženého si nepřevezme ZZS, 

• nebudu úplně vyčerpán. 

 

Během ověřování životních funkcí určím jednoho z přítomných lidí, aby zavolal ZZS na číslo 
155. Při provádění KPR se v případě únavy nechám vystřídat. 

 

Přivolání ZZS: 

„Dobrý den, jmenuji se ……… a jsem na adrese …….., Je zde muž v bezvědomí, nedýchá a nemá 
puls. Zahájil jsem nepřímou masáž srdce. Žádám o výjezd zdravotníků a sdělení, jak mám dále 
postupovat.“ 
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B 18 

Uveďte základní druhy přenosných hasicích přístrojů a popište jejich použití vzhledem k druhu 
požáru, na který je možno tyto použít. Popište jiné prostředky pro hašení, a jejich použití. 
Popište způsob hašení hořící osoby, a zda lze použít k uhašení hořící osoby hasicí přistroj. 
Popisované prostředky ukažte a naznačte jejich použití. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Třídy požárů: 

• A – požár pevných látek 

• B – požár kapalin 

• C – požár plynů 

• D – požár lehkých alkalických kovů 

• F – požár jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) 

 

Druhy PHP 

• VODNÍ 

• PĚNOVÝ 

• PRÁŠKOVÝ 

• SNĚHOVÝ 

• HALONOVÝ 

 

VODNÍ PHP 

• vhodný na třídu požáru A 

• náplní je voda  

• obsahuje uhličitan draselný proti zamrznutí 

• nejnižší hasební účinnost (chladící efekt) 

• vhodný pouze na pevné látky 

• nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem a hořlavé kapaliny 

 

PĚNOVÝ PHP 

• vhodný na třídy požáru A, B 

• náplní je voda s pěnou 

• obsahuje uhličitan draselný proti zamrznutí 

• pěna izoluje látky od kyslíku  
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• vhodný pouze na pevné látky i kapaliny 

• nepoužívat na zařízení pod elektrickým proudem 

 

PRÁŠKOVÝ PHP 

• vhodný na třídy požáru A, B, C 

• náplní je jemný prášek 

• možno hasit zařízení pod elektrickým proudem 

• nevhodný na přístroje citlivé na prach 

• vhodný i na některé hořlavé kovy 

• nepoužívat na požáry jedlých olejů a tuků (třída F)  

 

SNĚHOVÝ PHP 

• vhodný na třídy požáru A, B, C 

• náplní je CO2, popř. jiný inertní plyn 

• velmi nízká teplota hasiva (až -30 st. C) 

• možno hasit zařízení pod elektrickým proudem  

• vhodný na i jemnou elektroniku 

• nevhodný na sypké materiály 

• při hašení v malých místnostech je nutné zajistit větrání (hrozí ztráta vědomí) 

 

HALONOVÝ PHP 

• vhodný na třídy požáru A, B, C 

• náplní je halonový plyn (hexafluoropropan) 

• hasebním efektem je fyzikálně-chemický efekt 

• možno hasit zařízení pod elektrickým proudem  

• čisté hasivo, nezůstávají stopy 

• nejúčinnější hasivo  

• nevýhodou je cena – je velmi drahý 

• nezlikviduje žhnutí 

 

Hořící osobu nikdy nehasím přenosným hasicím přístrojem, protože hasivo obsahuje 
chemické látky, které by poškodily živé tkáně. Například vodní hasicí přístroj obsahuje 
uhličitan draselný, který se přidává náplně jako ochrana proti zamrznutí. 
Každý požár se musí nahlásit na HZS! 
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B 19 

Uveďte základní dokumentaci požární ochrany a dokumentaci pro evakuaci, kterou má být 
vybaven střežený objekt. Uveďte, s jakými skutečnostmi (s čím) musíte být dále seznámen/a 
ve věci požární ochrany Vámi střeženého objektu. Ohlaste požár ve Vámi střeženém objektu, 
popište základní principy ohlášení požáru z hlediska platné legislativy a základní postup při 
vzniku požáru s ohledem na určitý typ objektu. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Právní předpisy týkající se požární ochrany jsou: 

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

• vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

Dokumentací požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných 
činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. 

• dokumentace o začlenění do kategorie činností se ZPN nebo s VPN 

• posouzení požárního nebezpečí 

• stanovení organizace zabezpečení požární ochrany 

• požární řád 

• požární poplachové směrnice 

• požární evakuační plán 

• dokumentace zdolávání požárů 

• řád ohlašovny požárů 

• tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních 
požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

• dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních 
požárních hlídek a preventistů požární ochrany 

• požární kniha 

• dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě 
požární hlídky 

 

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se 
vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. 

Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o 
umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně 
bezpečnostních zařízení. 

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky vždy obsahují určení prostor nebo činností, pro 
které je preventivní požární hlídka zřízena, jmenný seznam, stanovení úkolů jednotlivých 
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zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky a potřebného vybavení k provedení 
prvotního zásahu. 

 

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, popřípadě dalších osob při 
vzniku požáru. Požární poplachové směrnice obsahují: 

• postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, 

• způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku 
hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů 
podniku, 

• postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), 

• telefonní číslo ohlašovny požárů, tísňového volání, pohotovostních a havarijních služeb 
dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. 

 

Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů 
zasažených nebo ohrožených požárem. 

• Určení osoby, která bude organizovat evakuaci, 

• určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, 

• určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata 
budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu 
evakuovaných osob, 

• způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, 

• určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu 
jeho střežení, 

• grafické znázornění směru únikových cest. 

 

Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního 
poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného 
sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje: 

• povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení 
apod.), 

• seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného 
sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), 

• způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany 
operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, 

• způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích 
zaměstnanců a dalších osob, 
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• náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně 
bezpečnostních zařízení. 

 

Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta 
zdolávání požáru, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany 
osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob. 
Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité 
podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v 
případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení 
podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním 
nebezpečím. 

 

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární 
ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a 
osob uvedených v pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a 
v mimopracovní době, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární 
ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole 
dokumentace požární ochrany. Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo 
opravě požárně bezpečnostního zařízení. 

Strážný je povinen znát rozmístění PHP a požárních hydrantů v objektu, musí znát rozmístění 
hlavních uzávěrů médií, musí umět obsluhovat požárně bezpečnostní zařízení, musí znát 
předpisy požární ochrany (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášku č. 246/2001 
Sb., o požární prevenci) 

Požár ohlašuje strážný na linku HZS 150 - nahlásí svoje jméno, adresu, rozsah požáru, zda se 
v objektu nacházejí osoby a jaké má k dispozici prostředky pro poskytnutí pomoci. 

 

Při vzniku požáru postupuji v souladu s požární poplachovou směrnicí. 
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A 20 

Při obchůzce objektu jste zjistil/a narušený prostor (rozbité a dalším násilím otevřené okno). 
Popište zásady prohlídky a zajištění narušeného prostoru. Předveďte a zdůvodněte jednotlivé 
prvky Vašeho zásahu, taktiku pohybu v narušeném prostoru a způsob jeho zajištění. 

Vyjmenujte a popište základní informace, postupy, umístění zařízení a vybavení, se kterými 
se musí strážný při nástupu na nový objekt seznámit. Zdůvodněte důležitost znalosti těchto 
informací pro bezpečnost objektu a Vaši činnost. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Informuji kolegu nebo nadřízeného o narušení prostoru. Pohybuji se obezřetně s ohledem na 
možné riziko přítomnosti osob, které způsobily narušení objektu. 

Pokusím se nahlédnout do narušeného prostoru např. pomocí taktického zrcátka a zjistit, zda 
se v prostoru nenachází nějaké osoby. Do prostoru nevstupuji, pokud to není bezpodmínečně 
nutné (např. zraněná osoba nebo odvrácení havárie), abych nenarušil nebo nezničil stopy 
důležité pro další vyšetřování. Pokud se v prostoru nikdo nenachází, informuji o situaci 
odpovědného zástupce a na jeho pokyn vyrozumím PČR. Do příjezdu PČR prostor zajistím proti 
vniknutí dalších osob. 

Pokud se v prostoru bude nacházet osoba, prověřím oprávněnost její přítomnosti. Může jít o 
např. o zaměstnance, který narušení objevil těsně před mým příchodem. Může jít ale také o 
narušitele, v tom případě budu postupovat v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 
141/1961 Sb., trestního řádu a narušitele omezím na osobní svobodě a přivolám PČR. 

V případě, že by narušitel na mě zaútočil, odvrátím útok pomocí vhodných obranných technik 
(obranných prostředků) v souladu s ustanovením o nutné obraně podle § 29 zákona č. 
40/2009 Sb., trestního zákoníku. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 

 

Při nástupu zaměstnance na nový objekt musí být seznámen zejména s: 

• směrnicí pro výkon služby, provozními řády (budovy, garáží atd.) 

• předpisy BOZP, PO, provozní dokumentací, 

• s bezpečnostními riziky daného objektu, 

• specifiky daného objektu, stavební dokumentací, 

• s umístěním hlavních uzávěrů médií (plyn, voda, hl. vypínač el. energie), 

• s umístěním technologií (vytápění, vzduchotechnika, strojovna, záložní agregát atd.) 

• s obsluhou bezpečnostních technologií (EZS, EPS, CCTV a další). 
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A 21 

Při obchůzce ve střeženém objektu jste narazil/a na ženu, která se na výzvu k prokázání svého 
oprávnění k pobytu v objektu dala na útěk. Po jejím dostižení 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 a předveďte jednotlivé prvky Vašeho zásahu, použijte vhodný 
bezpečnostní prostředek. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Žena na mě zaútočila, budu se bránit v souladu s ustanovením o nutné obraně podle § 29 
zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Slzný sprej ji vyrazím z ruky, aby nemohla v útoku 
na mě pokračovat. K obraně použiji hmaty, chvaty, údery a kopy nebo některý z obranných 
prostředků – např. teleskopický obušek. 

Následně ji omezím na osobní svobodě v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 
141/1961 Sb., trestního řádu a přivolám PČR. V případě, že při obraně ženu zraním, jsem 
povinen jí poskytnout první pomoc, za předpokladu, že tím neohrozím sebe. V případě zranění 
přivolám i ZZS. 

Po předání ženy hlídce PČR provedu kontrolu objektu a zjistím, zda se v něm nenacházejí další 
závadové osoby nebo nedošlo k majetkové či jiné újmě. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 22 

Vykonáváte dozor u pokladny obchodním centru. Při průchodu jednoho z návštěvníků, zaznělo 
signalizační zařízení proti odcizení zboží. Proveďte zásah k ochraně majetku a oprávněných 
zájmů prodejce, vyzvěte dotyčného ke kontrole a zdůvodněte svou činnost a oprávnění 
v případě, že se dotyčný odmítne podrobit Vaší výzvě a pokusí se o útěk. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Možnosti, kdy se aktivuje signalizační zařízení, jsou následující: 

• technická závada elektronického zabezpečení, 

• bezpečnostní etiketa na zboží z obchodu – prodavačka opomněla deaktivaci, 

• bezpečnostní etiketa na zboží z obchodu – pokus o krádež, 

• bezpečnostní etiketa na zboží, které si zákazník přinesl z jiného obchodu. 

 

Provedu vyloučení závady na zařízení restartem rámu a požádám zákazníka, aby prošel rámem 
ještě jednou. Pokud znovu zazní zvukové znamení, zjistím zdroj poplachu. Ten se může 
nacházet v nákupním košíku nebo na těle zákazníka, jeho oblečení nebo zavazadle. 

Pokud je zdrojem poplachu pouze zboží v nákupním košíku, provedu kontrolu nákupu proti 
účtence. Zkontroluji, zda je na účtence aktuální datum a čas. Druh a množství zboží musí být 
v souladu s účtenkou. Pokud vše souhlasí, zřejmě došlo k opomenutí deaktivace bezpečnostní 
etikety některého zboží. 

Pokud je zdrojem poplachu přímo návštěvník nebo jeho zavazadlo, vyzvu zákazníka, aby mě 
následoval do prostor určených ke kontrole.  

V případě, že zákazník výzvu neakceptuje a dá se na útěk, omezím ho na osobní svobodě 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. 

V případě, že zákazník výzvu neakceptuje a napadne mě, odvrátím útok pomocí vhodných 
obranných technik (obranných prostředků) v souladu s ustanovením o nutné obraně podle § 
29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. V případě zranění mu poskytnu první pomoc. 

K prohlídce si zajistím svědka, ideálně zaměstnance prodejny a přivolám Policii ČR. Zákazníka 
vyzvu, aby ukázal obsah kapes a zavazadel. Pokud toto odmítne, nechám osobní prohlídku na 
příslušnících Policie ČR. 

Pokud zákazník zboží dobrovolně vydá, sepíši protokol o krádeži a požádám zaměstnance 
prodejny o vyčíslení škody. Kopii protokolu a zákazníka předám hlídce Policie ČR k dořešení 
události. 

Pokud je hodnota zajištěného zboží do 4 999 Kč, zákazník se dopustil minimálně přestupku 
krádeže podle § 8 odst. 1. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.  

Pokud však hodnota zboží přesáhla 5 000 Kč nebo je hodnota zboží nižší, ale zároveň je splněna 
alespoň jedna z podmínek § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, jedná se vždy o 
trestný čin, nezávisle na výši způsobené škody. Takovou podmínkou může být např. pokus 
uchovat si odcizenou věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, nebo pokud byl 
pachatel za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. 
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O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 23 

V prodejně v obchodním centru, kde vykonáváte dozor, jeden z návštěvníků vozíkem srazil 
regál. Došlo k rozbití několika flakonů s drahým parfémem. Proveďte zásah k ochraně majetku 
a oprávněných zájmů prodejce, vyzvěte dotyčného k náhradě škody a popište svoji činnost a 
oprávnění, jestliže se odmítne podrobit Vaší žádosti. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Oslovím návštěvníka, představím se mu jako ostraha prodejny a vyzvu ho, aby vyčkal do 
příchodu prodavačky nebo vedoucí prodejny, aby vyčíslila škodu a dohodli se spolu na náhradě 
zničeného zboží. 

V případě, že zákazník výzvu neakceptuje a dá se na útěk, omezím ho na osobní svobodě 
v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu a přivolám PČR. 

Stejně tak budu postupovat, pokud zákazník zpochybňuje odpovědnost za škodu nebo ji 
odmítá uhradit. 

V obou případech se pokusím zajistit svědky události a v případě, že je prodejna vybavena 
kamerovým systémem, tak i tyto záznamy použiji k dokazování odpovědnosti za škodu. 

V případě, že mě zákazník fyzicky napadne, budu se bránit v souladu s ustanovením o nutné 
obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. K obraně použiji hmaty, chvaty, 
údery a kopy nebo některý z obranných prostředků – např. teleskopický obušek. 

Pokud zákazník škodu uhradí nebo se dohodne na jiném postupu s vedoucí prodejny, je tímto 
záležitost uzavřena a zákazník může odejít. 

Výši škody vždy určuje personál prodejny, nikdy já, jako strážný.  

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 24 

V objektu, kde vykonáváte službu, zazněl signál nouzového tlačítka signalizujícího napadení 
místnosti vedoucího odboru administrativy. Předveďte jednotlivé prvky Vašeho zásahu, 
popište zásady své činnosti a zdůvodněte svá oprávnění. Zvolte vhodnou taktiku činnosti 
v případě, že došlo ke skutečnému napadení vedoucího a taktiku činnosti při zjištění, že jde o 
mylnou aktivaci. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

K aktivaci nouzového tlačítka může dojít z několika důvodů: 

• technická závada, 

• vedoucí tlačítko aktivoval omylem, 

• vedoucí je v ohrožení za přítomnosti agresivní osoby, 

• vedoucí je v ohrožení života za přítomnosti ozbrojené osoby. 

Pokusím se zjistit stav situace zavoláním na telefon vedoucího odboru. Pokud po tomto kroku 
nebude zřejmé, o jakou situaci se jedná, půjdu situaci prověřit na místo. 

Pokud má místnost okna nebo jsou dveře prosklené, pokusím se nepozorovaně zjistit, co se 
v místnosti děje. Pokud to není možné, opatrně v podřepu pootevřu dveře a podívám se 
dovnitř. Na základě zjištěné situace se rozhodnu pro další postup. 

• Pokud je vedoucí v místnosti sám (nebo s kolegy) a potvrdí nechtěnou aktivaci, vrátím 
se na stanoviště a provedu zápis. 

• Pokud je v místnosti muž, který vedoucího verbálně napadá a muž není ozbrojen, 
vstoupím do místnosti a budu se snažit situaci uklidnit, popř. osobu vyvedu z kanceláře. 

• Pokud je v místnosti ozbrojený muž a hrozí ublížením na zdraví nebo smrtí, ihned 
přivolám Policii ČR, stáhnu se do bezpečné vzdálenosti a budu monitorovat situaci do 
doby příjezdu PČR. 

 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 25 

Popište legislativní rozdíl mezi nutnou obranou a krajní nouzí. Uveďte názorný příklad. Popište 
oprávnění pracovníka soukromé bezpečnostní služby k nezbytnému omezení osobní svobody 
jiné osoby (kdy, kde, za jakých okolností a následující povinnosti). 

Definujte zbraň z hlediska trestního práva. Definujte věcné bezpečnostní prostředky a na 
předložených prostředcích demonstrujte jejich činnost. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Nutná obrana i krajní nouze patří do okolností vylučujících protiprávnost v trestním zákoníku 
(zákon č. 40/2009 Sb.). 

Zjednodušeně lze říci, že hlavní rozdíl je v tom, že u nutné obrany odvracím útok a u krajní 
nouze odvracím nebezpečí na zájem chráněný trestním zákonem. 

 

§ 29 Nutná obrana 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 
tímto zákonem, není trestním činem. 

Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

• Útokem se rozumí lidské jednání (útočník musí být člověk), 

• musí jít o útok skutečný, nikoli domnělý, 

• obrana musí mít vyšší intenzitu než útok, aby byla účinná – ne však v hrubém 
nepoměru, 

• jednání proti útočníkovi se musí omezit pouze na odvrácení útoku, 

• pokud skončí útok, musí skončit i obrana, je nepřípustné útok oplácet, mstít se apod., 

• napadený musí útočníkovi v případě zranění poskytnout první pomoc, pokud ho to 
neohrozí na životě nebo zdraví. 

Příklad: 

Při výzvě ke kontrole mě zákazník napadne pěstmi. Útočníka se mi podaří odstrčit a úderem 
teleskopickým obuškem do ruky a nasazením páky útočníka dostanu na zem. Útok jsem 
odvrátil (skončil), útočníka jsem omezil na osobní svobodě a předal ho hlídce PČR. Úder 
obuškem byl veden v rámci nutné obrany, proto toto moje jednání není trestné. 

 

§ 28 Krajní nouze 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněného trestním 
zákonem, není trestným činem. 

Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak 
anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který 
hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 
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• Nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně, 

• nebezpečí nelze odvrátit jinak, 

• je velmi důležité správně vyhodnotit situaci, aby způsobený následek jednání nebyl 
stejně závažný nebo ještě závažnější, než ten který hrozil, 

• při vyhodnocování situace je třeba také brát v potaz škodu a následek (na 1. místě je 
život). 

 

Příklad: 

Nacházím se v kotelně, kde unikal plyn a hrozí bezprostřední nebezpečí výbuchu. Je nutné 
prostor odvětrat. Okna však nelze otevřít. Teleskopickým obuškem okno rozbiji. Způsobím tak 
škodu na majetku, ale činím tak v zájmu záchrany majetku nepoměrně vyšší hodnoty (celá 
budova). V tomto případě nešlo nebezpečí odvrátit jinak než rozbitím oken a následným 
odvětráním, přičemž škoda způsobená rozbitím okna je zanedbatelná (několik tisíc korun) proti 
škodě, by vznikla výbuchem plynu (několik stovek tisíc nebo i milionů). Jednal jsem tedy v krajní 
nouzi a za škodu na okně nejsem trestně odpovědný. 

 

§ 76 Zadržení osoby podezřelé (zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád)Čin jinak trestný 

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 
smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení 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 orgánů omezení osobní 
svobody bez odkladu oznámit. 

Omezení osobní svobody dle tohoto paragrafu je krátkodobým prostředkem sloužícím k 
fyzickému zajištění osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do doby předání PČR (ne MP!). 

Omezit osobu na osobní svobodě lze při přistižení při páchání protiprávního jednání nebo 
bezprostředně poté. 

Důvody pro omezení osobní svobody jsou: 

• zjištění totožnosti, 

• zajištění důkazů, 

• zamezení útěku. 

Lze-li účelu omezení svobody dosáhnout jinými prostředky méně omezujících svobodu 
pachatele, pak je třeba použít takových prostředků. Osobu je třeba mít neustále pod dozorem 
do doby předání PČR. 

Neplést si termín omezení osobní svobody s termínem zadržení, zadržet smí pouze Policie ČR! 

Zbraní se rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení trestního zákona nevyplývá něco jiného, 
cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu důraznějším. 

Bezpečnostními prostředky jsou např. teleskopický obušek, obranný sprej, paralyzér, pouta, 
střelná zbraň atd. 
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B 26 

Zajišťujete pořádek při veřejné produkci hudební skupiny. Před Vámi dojde k fyzickému 
napadení návštěvnice dvěma mladíky. Zasáhněte k ochraně pořádku a práv napadené, 
vyzvěte narušitele k prokázání totožnosti, popište a zdůvodněte svou činnost a svá oprávnění, 
jestliže narušitelé neuposlechnou Vaší výzvy. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Bezpečnost při kulturních a sportovních akcích je zajišťována prostřednictvím vyššího počtu 
strážných nebo pořadatelů. 

V této situaci si přivolám posily a mladíky vyzvu, aby zanechali protiprávního jednání a dívku 
dále nenapadali. Pokud výzvy neuposlechnou, použiji hmaty, chvaty, údery a kopy nebo 
některý z obranných prostředků – např. teleskopický obušek. 

Mladíci se dopustili přestupku proti občanskému soužití podle § 7 zákona 251/2016 Sb., o 
některých přestupcích resp. v případě závažnějších zranění návštěvnice trestného činu 
ublížení na zdraví podle § 122 zákona 40/2009 Sb., trestního řádu. 

Kvalifikaci jejich činu posoudí PČR. 

Útočníky omezím na osobní svobodě v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 
141/1961 Sb., trestního řádu a přivolám PČR. 

Současně já nebo kolegové poskytnou zraněné dívce první pomoc. 

Útočníky vyzvu k prokázání totožnosti a o události provedu záznam do služební knihy. Záznam 
bude obsahovat popis ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? 
Čím? Proč?). Dále uvedu přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem 
tuto mimořádnou událost vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 27 

Uveďte cíle a obecné úkoly obchůzkové činnosti objektu, obecné a taktické zásady, zvláštnosti 
obchůzkové činnosti objektu administrativního charakteru a objektu výrobního či logistického 
charakteru s přihlédnutím k provozní době. Popište a zdůvodněte Vaši činnost po zjištění 
zjevně násilného otevření dveří, které mají být uzamčeny. V místnosti se přitom nikdo 
nenachází. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Základním úkolem strážného je ochrana oprávněných práv, zájmů a majetku klienta. Jednou 
z činností k zajištění tohoto úkolu je i obchůzková činnost. 

Obchůzkovou činnost provádím v souladu se směrnicí pro výkon služby, kde jsou definovány 
trasy a frekvence obchůzek. Obecným cílem obchůzek je sledování a analýza bezpečnostní 
situace, prevence proti technologickým haváriím a škodám na majetku. Velký význam také 
mají v oblasti prevence na úseku požární ochrany. 

Obchůzky musí být vykonávány v souladu s pokyny interního předpisu, který stanoví 
minimální počet obchůzek za směnu. Při obchůzce musím navštívit všechny předepsané 
kontrolní body. Dobu začátku a směr obchůzky měním z důvodu možného vypozorování 
systému kontroly potencionální závadovou osobou. 

Specifika obchůzkové činnosti u administrativního objektu: 

• riziko poškozování vybavení budov návštěvníky, 

• riziko ukrytí osob na toaletách, sklepech, půdách, 

• riziko uložení NVS, 

• zapomenuté zapnuté elektrické spotřebiče, puštěná voda atd. 

Specifika obchůzkové výrobního či logistického objektu 

• riziko úniku provozních kapalin strojů, 

• riziko technologické havárie, 

• rizika z hlediska požární ochrany – skladování nebezpečných látek, práce se zvýšeným 
požárním nebezpečím, 

• materiál připravený ke krádeži. 

Při zjištění násilně otevřených dveří informuji nadřízeného popř. odpovědnou osobu a 
vyžádám si instrukce k dalšímu postupu. K násilnému otevření mohlo dojít legálním způsobem 
(zapomenuté klíče) nebo protiprávním jednáním (krádež, poškozování cizího majetku). Do 
doby zjištění, zda šlo o legální nebo nelegální jednání do místnosti nevstupuji (poškodil bych 
stopy důležité k dalšímu šetření) a dohlédnu na to, aby do místnosti nikdo nevstupoval. 
V případě, že šlo o protiprávní jednání, tak po dohodě s klientem přivolám PČR. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 



Studijní materiál ke zkoušce odborné způsobilosti 
Profesní kvalifikace 68-008-E Strážný 

první vydání, Praha 2019 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

www.bestdecision.cz  59/67 
  

B 28 

V obchodním domě, kde vykonáváte ostrahu, je muž, který hrubě uráží ostatní nakupující 
a pronáší sexuální poznámky na osoby ženského pohlaví. Vyzvěte dotyčného, aby upustil od 
svého konání, proveďte zásah k obnově pořádku a uveďte Vaši následnou činnost a úkony. 
Vysvětlete svá oprávnění. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Urážkami se muž dopouští  přestupku proti občanskému soužití podle § 7 zákona 251/2016 
Sb., o některých přestupcích. 

Přijdu na místo incidentu, představím se a budu se snažit odvrátit pozornost muže ke mě. 
Muže vyzvu, aby svého jednání zanechal a opustil prodejnu. 

Pokud výzvy neuposlechne, přivolám MP nebo PČR a do jejich příjezdu se budu snažit muže 
uklidnit, aby konflikt neeskaloval. Pokud muž bude stále agresivnější, vyvedu ho z prodejny. 

V případě, že mě muž fyzicky napadne, budu se bránit v souladu s ustanovením o nutné 
obraně podle § 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. K obraně použiji hmaty, chvaty, 
údery a kopy nebo některý z obranných prostředků – např. teleskopický obušek. 

Muže omezím na osobní svobodě v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 
Sb., trestního řádu a přivolám PČR. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 29 

V provozní době objektu, kde vykonáváte strážní službu, jste při obchůzce zjistil zjevně násilím 
otevřenou místnost (sklad IT techniky). Popište a předveďte názorně svou činnost a 
zdůvodněte Vámi provedená opatření. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Zjištěný stav oznámím kolegovi nebo nadřízenému a zjistím další informace související 
s násilným otevřením dveří. Postupuji obezřetně, protože se v místnosti může nacházet osoba. 
Pokud má místnost okna nebo jsou dveře prosklené, pokusím se opatrně nahlédnout. Pokud 
to není možné, opatrně v podřepu pootevřu dveře a podívám se dovnitř. Když se v místnosti 
nikdo nenachází, oznámím to na velín a vyžádám si další instrukce. 

K násilnému otevření mohlo dojít legálním způsobem (zapomenuté klíče) nebo protiprávním 
jednáním (krádež, poškozování cizího majetku). Do doby zjištění, zda šlo o legální nebo 
nelegální jednání, do místnosti nevstupuji (poškodil bych stopy důležité k dalšímu šetření) a 
dohlédnu na to, aby do místnosti nikdo nevstupoval. V případě, že šlo o protiprávní jednání, 
tak po dohodě s klientem přivolám PČR. 

 

V případě, že by se v místnosti nacházela osoba, prověřím oprávněnost její přítomnosti (může 
jít o zaměstnance, ale i o zloděje) a v případě, že jde o závadovou osobu, omezím ji na osobní 
svobodě v souladu s ustanovením § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu a 
přivolám PČR. 

 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 30 

V objektu, kde je vykonávána služba se psem, napadl omylem služební pes Vašeho 
spolupracovníka zaměstnance klienta, který se v objektu pohyboval oprávněně. Uveďte Vaše 
zákonné povinnosti a popište správný postup řešení této situace. Podejte hlášení o této 
události. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Pes mého spolupracovníka napadl osobu, která je u klienta zaměstnána. V první řadě je nutné 
psa stáhnout z místa napadení, aby dále nemohl zaměstnanci ublížit, nejlépe zavřít ho do 
kotce. 

Zjistím rozsah napadení a zranění zaměstnance. Pokud došlo např. jen ke skoku na osobu a 
osoba nebyla nijak zraněna (poškrábáním) ani úderem náhubkem a nedošlo k žádné újmě na 
oblečení nebo zavazadle zaměstnance, pokusím se tuto nepříjemnou záležitost vyřešit 
omluvou. 

Pokud došlo k poranění pokousáním nebo tvrdým úderem náhubkem do těla, osoba se musí 
podrobit lékařskému vyšetření. Přivolám ZZS a v případě potřeby poskytnu zraněné osobě 
první pomoc. 

V případě, že došlo ke krvavému zranění, je nutné psa podrobit veterinárnímu vyšetření kvůli 
vyloučení nákazy vzteklinou. Pes musí být sice ze zákona očkován, ale pro stoprocentní jistotu 
musí být vyšetřen. 

Pokud došlo i k majetkové újmě, např. na oblečení, zavazadle, mobilním telefonu aj., informuji 
nadřízeného a pokusíme se vyřešit náhradu škody ke spokojenosti postiženého. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 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. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Ke kontrole a uplatňování režimových opatření dle provozního řádu areálu je bezpečnostní 
služba zmocněna na základě smlouvy mezi bezpečnostní službou a klientem (majitelem 
logistického centra). Touto smlouvou jsou práva na ochranu majetku delegována na 
zaměstnance bezpečnostní služby, kteří vykonávají v objektu činnost ostrahy majetku a osob. 

Při kontrole oprávněnosti vjezdu a vstupu osob budu postupovat v souladu se směrnicí pro 
výkon služby, kde jsou režimová opatření podrobně popsána. 

Oprávněnost vjezdu zkontroluji na základě: 

• názvu přepravní společnosti, která má povolen vjezd, 

• registrační značky vozidla, 

• jména řidiče 

• čísla plomby, které musí být v souladu s přepravní dokumentací, 

• nákladu (pokud není plombován), který musí být v souladu s přepravní dokumentací. 

 

Pokud je zjištěn jakýkoliv nesoulad v přepravních dokladech, nesmí být vozidlo do areálu 
vpuštěno. Pokud se ve vozidle nacházejí osoby, které nejsou uvedeny v přepravním listě, musí 
zůstat před areálem, pokud odpovědná osoba nepovolí výjimku. 

V případě jakéhokoliv nesouladu informuji odpovědnou osobu a provedu záznam do služební 
knihy. Dále uvedu přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto 
mimořádnou událost vyřešil a koho jsem informoval. 
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B 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. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Odložená zbraň je porušením zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Nález 
zbraně ihned ohlásím odpovědné osobě a Policii ČR. 

Zbraň může být v legálním držení osoby, která tašku na toaletě zapomněla, ale může jít také o 
zbraň, která byla použita k trestné činnosti. 

Z toho důvodu je nutné zamezit komukoliv v přístupu do prostoru toalety až do příjezdu PČR. 
Do tašky ani na zbraň nebudu sahat, abych neporušil stopy důležité pro další vyšetřování. 

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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A 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.   

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Ke kontrole a uplatňování režimových opatření dle provozního řádu areálu je bezpečnostní 
služba zmocněna na základě smlouvy mezi bezpečnostní službou a klientem (majitelem 
výrobního podniku). Touto smlouvou jsou práva na ochranu majetku delegována na 
zaměstnance bezpečnostní služby, kteří vykonávají v objektu činnost ostrahy majetku a osob. 

Pokud jsou řidiči vozidel zaměstnanci výrobního podniku, lze zde aplikovat i právo kontroly 
podle § 248 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, podle kterého je zaměstnavatel 
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 oprávněnosti výjezdu budu postupovat v souladu se směrnicí pro výkon služby, 
kde jsou režimová opatření podrobně popsána. 

Oprávněnost výjezdu zkontroluji na základě: 

• jména řidiče, 

• registrační značky vozidla, 

• čísla plomby, které musí být v souladu s přepravní dokumentací, 

• nákladu (pokud není plombován), který musí být v souladu s přepravní dokumentací. 

 

Pokud je zjištěn jakýkoliv nesoulad v přepravních dokladech, nesmí vozidlo z areálu vyjet a 
informuji odpovědnou osobu. 

Na nákladovém listu kontroluji zejména druh zboží a jeho počet.  

 

Pokud najdu nesrovnalosti v nákladu, provedu záznam do služební knihy. Dále postupuji podle 
interních předpisů např. vrácení vozidla na expedici, ponechání materiálu na místě k tomu 
určeném apod.  
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A 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. 

 

ŘEŠENÍ SITUACE 

Provoz v garážích je regulován provozním řádem garáží, na který jsou návštěvníci obvykle 
upozorňování informační tabulí u vjezdu nebo na parkovacím lístku. Vjezdem do garáží dává 
zákazník souhlas s dodržováním tohoto řádu. 

Úplatek nepřijmu a řidičku požádám, aby s vozidlem neblokovala výjezd a vrátila se na nejbližší 
parkovací místo, kde tuto událost vyřešíme. 

V provozním řádu a obvykle i na parkovacím lístku je stanovena sankce za ztrátu parkovacího 
lístku (např. 2000 Kč). Po zaplacení této sankce může řidička garáže opustit. 

Po dohodě se správou parkoviště je také možné dohledat podle RZ čas, kdy řidička vjela do 
garáží a naúčtovat jí skutečnou dobu parkování. Toto však záleží na vstřícnosti správy 
parkoviště.  

O této mimořádné události provedu záznam do služební knihy. Záznam bude obsahovat popis 
ve smyslu sedmi kriminalistických otázek (Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? Čím? Proč?). Dále uvedu 
přijatá opatření a s jakým závěrem, popř. s kým v součinnosti jsem tuto mimořádnou událost 
vyřešil a koho jsem informoval. 
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SEZNAM POMŮCEK POUŽÍVANÝCH PŘI PRAKTICKÉ ZKOUŠCE 
 

1. Evidenční pomůcky 
1x kniha služeb a denního hlášení 
1x kniha návštěv 
1x evidence odjezdů a příjezdů vozidel 
1x kniha evidence klíčů 

2. 1x autolékárnička 
3. 1x obušek PB-17/43 
4. 1x tonfa plastová TF-24/59 
5. 2x radiostanice Motorola CP040 
6. 1x mobilní telefon iPhone 7 
7. 1x resuscitační figurína MiniAnne 
8. 1x svítilna MAGNUM 14 LED 
9. 1x pouta kovová 
10. 1x maketa nože 
11. 1x maketa střelné zbraně 
12. 1x metodická příručka pro výkon strážní služby s vyobrazením bezpečnostních 

technologií 
 
Obsah taktického batohu: 

1. 1x taktický batoh UTB-01 
2. 1x teleskopický obušek 26ʺ – ExB-26H kalený černý + 1x kovový klip BC-01 + 1x hrot 

BE-05 
3. 1x teleskopický obušek 16ʺ – ExB-16H kalený černý 
4. 1x taktická svítilna k teleskopickému obušku s 5W LED čBL-03 
5. 3x multifunkční násada pro příslušenství k obušku AH-01 
6. 1x páčidlo k teleskopickému obušku BCB-01 s vylamovačem zámků 
7. 1x štípací kleště k teleskopickému obušku BCT-01 + 1x pouzdro BCTH-01 
8. 1x lopatka k teleskopickému obušku BS01 + 1x pouzdro BSH-01 
9. 1x speciální úderový nástavec BWB-01 + 1x pouzdro BWBH-01 
10. 1x elektrický paralyzér Power 200 + 1x pouzdro SGH-64-P200 
11. 1x sprejová svítilna POLICE TORNADO 63ml + 1x rotační pouzdro SH-44-35 
12. 1x tréninková sprejová svítilna TORNADO 63ml + 1x rotační pouzdro SH-44-35 
13. 1x taktické zrcátko (průměr 92 mm) + 1x pouzdro M-3 
14. 1x taktická svítilna s 10W LED HELIOS 10-34 + rotační pouzdro LH-44 
15. 1x hasicí přístroj pro třídy požárů A, B, C, E 500 g s hasivem AFFF 
16. 3x jednorázová textilní pouta – žlutá HT-01-Y 
17. 3x cvičná textilní pouta – červená HT-01-T 
18. 1x škrtidlo Tourniquet 
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