Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

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

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
vykonávané práci
b) trestný čin
c) běžnou pracovní náplní
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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

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

