Zákon o Policii ČR a Obecní policii
zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění
pozdějších předpisů

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

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

