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

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

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
a) jen dohodou, výpovědí, 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 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
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, bráníli 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

