Trestní právo
zákony č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník a č. 141/1961 Sb., Trestní řád, vše ve znění pozdějších
předpisů
Klíč: Vybrat č 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

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

13. Trestní 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

