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

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
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

